
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 54829442/2013)

 

     Às 10:00:25 horas do dia 26/09/2014 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). MONICA LUIZA VICZNEVSKI, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 54829442/2013 - 2014/138/2014 que tem por objeto Aquisição de material de

expediente (apontador de lápis, borracha escolar, bastão de cola quente, entre outros), para

atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Apontador de lápis

Lote (2) - Balão plástico colorido

Lote (3) - Barbante cru de algodão

Lote (4) - Bastão de cola

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.010,00

25/09/2014 15:07:11:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:31:29:933 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:07:11:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:07:11:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01
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Lote (5) - Bastão de cola quente  grosso

Lote (6) - Borracha escolar

Lote (7) - Caderno universitário

Lote (8) - Caneta esferográfica vermelha

Lote (9) - Caneta esferográfica azul

Lote (10) - Caneta esferográfica preta

25/09/2014 15:07:11:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:07:11:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:08:39:819 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:33:32:590 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 30.000,01

25/09/2014 15:08:39:819 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 20.000,00

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:04:43:562 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 30.000,00

25/09/2014 16:33:32:590 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:08:39:819 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:08:39:819 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:08:39:819 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00
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Lote (11) - Caneta hidrocor atóxica

Lote (12) - Caneta marca texto verde

Lote (13) - Caneta marca texto amarela

Lote (14) - Cartolina amarela

Lote (15) - Cartolina azul

Lote (16) - Cartolina branca

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:10:05:340 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:35:21:845 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:10:05:340 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:35:21:845 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:10:05:340 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:35:21:845 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:10:05:340 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:35:21:845 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:10:05:340 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:35:21:845 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:11:47:964 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

09/12/2014 Página 3 de 112



Lote (17) - Cartolina preta

Lote (18) - Cartolina rosa

Lote (19) - Cartolina verde

Lote (20) - Cartolina vermelha

Lote (21) - Clips de aço galvanizado

Lote (22) - Clips de aço galvanizado

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:37:20:196 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:11:47:964 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:11:47:964 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:37:20:196 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:11:47:964 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:37:20:196 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:11:47:964 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

25/09/2014 15:13:51:403 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:13:51:403 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00
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Lote (23) - Clips de aço galvanizado

Lote (24) - Clips de aço galvanizado

Lote (25) - Clips de aço galvanizado

Lote (26) - Cola branca liquida

Lote (27) - Cola branca liquida

Lote (28) - Corretivo  líquido

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:13:51:403 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

25/09/2014 15:13:51:403 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:13:51:403 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:15:25:293 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:06:08:103 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

25/09/2014 16:39:32:346 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:15:25:293 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:39:32:346 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:15:25:293 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00
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Lote (29) - Fita adesiva tipo crepe

Lote (30) - Fita adesiva transparente

Lote (31) - Fita adesiva PVC

Lote (32) - Giz escolar branco

Lote (33) - Giz de cera

Lote (34) - Lápis de cor com cores variadas

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:39:32:346 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:15:25:293 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 700,00

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:39:32:346 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

25/09/2014 15:15:25:293 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:17:30:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:17:30:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:41:11:681 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:17:30:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:10:42:403 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 1.995,00

25/09/2014 16:41:11:681 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01
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Lote (35) - Lápis preto escolar

Lote (36) - Papel almaço

Lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta

Lote (38) - Papel camurça

Lote (39) - Papel camurça

25/09/2014 15:17:30:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.200,00

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:10:42:403 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 4.005,00

25/09/2014 16:41:11:681 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:17:30:235 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 5.000,00

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

25/09/2014 16:10:42:403 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6.000,00

25/09/2014 16:41:11:681 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:13:27:664 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:18:54:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3.500,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

17/09/2014 14:33:59:058 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:13:27:664 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:18:54:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3.500,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

17/09/2014 14:33:59:058 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:13:27:664 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:18:54:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:13:27:664 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:18:54:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (40) - Papel camurça

Lote (41) - Papel camurça

Lote (42) - Papel camurça

Lote (43) - Papel camurça

Lote (44) - Papel camurça

Lote (45) - Papel camurça

Lote (46) - Papel cartaz

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:13:27:664 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

25/09/2014 15:18:54:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:20:17:637 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:20:17:637 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:20:17:637 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:20:17:637 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:20:17:637 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 150,00

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:16:17:339 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01
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Lote (47) - Papel cartaz

Lote (48) - Papel cartaz

Lote (49) - Papel cartaz

Lote (50) - Papel cartaz

Lote (51) - Papel cartaz

Lote (52) - Papel cartaz

25/09/2014 15:21:51:530 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:16:17:339 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:21:51:530 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:16:17:339 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:21:51:530 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:16:17:339 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:21:51:530 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:16:17:339 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:21:51:530 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:23:08:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:23:08:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (53) - Papel crepom

Lote (54) - Papel crepom

Lote (55) - Papel crepom

Lote (56) - Papel crepom

Lote (57) - Papel crepom

Lote (58) - Papel crepom

Lote (59) - Papel crepom

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:23:08:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:23:08:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:23:08:426 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:24:41:516 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:24:41:516 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:24:41:516 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01
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Lote (60) - Papel crepom

Lote (61) - Papel laminado

Lote (62) - Papel laminado

Lote (63) - Papel laminado

Lote (64) - Papel laminado

Lote (65) - Papel laminado

Lote (66) - Papel laminado

25/09/2014 15:24:41:516 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:24:41:516 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:22:29:986 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (67) - Papel laminado

Lote (68) - Papel laminado

Lote (69) - Papel laminado

Lote (70) - Papel pardo

Lote (71) - Papel A4

Lote (72) - Pasta suspensa com visor

Lote (73) - Pincel atômico azul

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:22:29:986 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:22:29:986 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:26:48:159 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:22:29:986 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:26:48:159 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:28:10:716 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 11.000,00

26/09/2014 08:35:47:380 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 7.500,00

17/09/2014 14:39:14:655 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:28:10:716 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01
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Lote (74) - Pincel atômico preto

Lote (75) - Pistola para cola quente

Lote (76) - Pistola para cola quente

Lote (77) - Tecido TNT amarelo

Lote (78) - Tecido TNT azul

Lote (79) - Tecido TNT branco

25/09/2014 15:28:10:716 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 80,00

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:28:10:716 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 80,00

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:28:10:716 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2.000,00

25/09/2014 16:42:24:270 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:29:41:036 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:29:34:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 700,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:29:41:036 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,10

25/09/2014 15:29:34:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.500,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:29:41:036 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:29:34:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.500,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (80) - Tecido TNT marron

Lote (81) - Tecido TNT preto

Lote (82) - Tecido TNT rosa

Lote (83) - Tecido TNT roxo

Lote (84) - Tecido TNT verde

Lote (85) - Tecido TNT vermelho

25/09/2014 21:29:41:036 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:29:34:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:29:41:036 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:29:34:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,10

25/09/2014 15:31:07:185 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:31:07:185 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:31:07:185 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:31:07:185 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00
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Lote (86) - Tesoura escolar de aço

Lote (87) - Tinta guache atóxica

Lote (88) - Tinta guache atóxica

Lote (89) - Tinta guache atóxica

Lote (90) - Tinta guache atóxica

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

25/09/2014 15:31:07:185 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.500,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:32:49:360 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:32:18:313 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2.500,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:15:16:824 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:32:49:360 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:32:18:313 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:32:49:360 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:32:18:313 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:32:49:360 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:32:18:313 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:32:49:360 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:32:18:313 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00
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Lote (91) - Tinta guache atóxica

Lote (92) - Tinta guache atóxica

Lote (93) - E.V.A pedagógico

Lote (94) - E.V.A pedagógico

Lote (95) - E.V.A pedagógico

Lote (96) - E.V.A pedagógico

Lote (97) - E.V.A pedagógico

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:33:32:040 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

25/09/2014 16:44:21:224 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:33:32:040 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:44:21:224 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:33:32:040 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:33:32:040 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:33:32:040 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:34:34:051 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00
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Lote (98) - E.V.A pedagógico

Lote (99) - E.V.A pedagógico

Lote (100) - E.V.A pedagógico

Lote (101) - Quadro branco confeccionado em MDF

Lote (102) - Marcador para quadro branco

Lote (103) - Marcador para quadro branco

Lote (104) - Marcador para quadro branco

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:34:34:051 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:34:34:051 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:34:34:051 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:34:34:051 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:38:04:140 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:35:48:977 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:16:52:815 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:38:04:140 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:35:48:977 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 800,00

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:38:04:140 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:35:48:977 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 800,00

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:38:04:140 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:35:48:977 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 800,00

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00
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Lote (105) - Marcador para quadro branco

Lote (106) - Apagador magnético para quadro branco

Lote (107) - Grampeador médio

Lote (108) - Cola colorida dourada

Lote (109) - Cola colorida prata

Lote (110) - Cola colorida preta

Lote (111) - Cola colorida vermelha

Lote (112) - Cola colorida verde

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:38:04:140 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:35:48:977 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:40:01:388 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:37:21:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

25/09/2014 16:46:16:961 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:40:01:388 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:37:21:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 680,00

25/09/2014 16:46:16:961 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:40:01:388 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:37:21:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:18:26:608 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:40:01:388 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:37:21:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:18:26:608 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:40:01:388 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:37:21:492 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:18:26:608 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:38:38:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:23:44:590 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00
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Lote (113) - Cola colorida azul

Lote (114) - Glitter PVC

Lote (115) - Glitter PVC

Lote (116) - Glitter PVC

Lote (117) - Glitter PVC

Lote (118) - Glitter PVC

Lote (119) - Glitter PVC

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:38:38:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:23:44:590 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:38:38:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

25/09/2014 16:23:44:590 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:38:38:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:23:44:590 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:38:38:651 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:23:44:590 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:43:04:632 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:39:39:469 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:24:54:566 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:43:04:632 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.001,00

25/09/2014 15:39:39:469 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:24:54:566 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:43:04:632 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:39:39:469 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:24:54:566 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00
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Lote (120) - Glitter PVC

Lote (121) - Livro ata sem margem

Lote (122) - Placa de Isopor

Lote (123) - Placa de isopor

Lote (124) - Tela para pintura

Lote (125) - Tela para pintura

Lote (126) - Tinta acrílica bisnaga

Lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:43:04:632 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:39:39:469 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:24:54:566 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:43:04:632 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

25/09/2014 15:39:39:469 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1.000,00

25/09/2014 16:24:54:566 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:45:34:118 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:41:01:322 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:41:01:322 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:41:01:322 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:45:34:118 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

25/09/2014 15:41:01:322 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 500,00

25/09/2014 16:27:43:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:45:34:118 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

25/09/2014 15:41:01:322 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 5.000,00

25/09/2014 16:27:43:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 15:42:35:490 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2.000,00

25/09/2014 16:29:23:385 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00
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Lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:42:35:490 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:42:35:490 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

25/09/2014 15:42:35:490 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:42:35:490 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:44:03:041 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:44:03:041 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:44:03:041 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:44:03:041 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

09/12/2014 Página 21 de 112



Lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Apontador de lápis

Lote (2) - Balão plástico colorido

Lote (3) - Barbante cru de algodão

Lote (4) - Bastão de cola

Lote (5) - Bastão de cola quente  grosso

25/09/2014 15:44:03:041 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/09/2014 21:49:57:427 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

25/09/2014 15:44:50:472 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:22:47:863 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,15

26/09/2014 10:22:33:880 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,19

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.010,00

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:38:23:286 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3,30

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:32:48:999 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 13,90

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:32:55:677 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,40

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:33:02:531 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,80

25/09/2014 20:50:57:396 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:41:17:995 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (6) - Borracha escolar

Lote (7) - Caderno universitário

Lote (8) - Caneta esferográfica vermelha

Lote (9) - Caneta esferográfica azul

Lote (10) - Caneta esferográfica preta

Lote (11) - Caneta hidrocor atóxica

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:33:52:339 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,24

26/09/2014 10:21:18:307 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,25

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:51:21:392 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 4,18

26/09/2014 10:48:23:667 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,25

26/09/2014 10:21:10:492 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 8,00

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 30.000,01

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:33:21:981 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 24,00

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:33:36:339 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 24,00

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 10:33:42:594 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 24,00

25/09/2014 20:53:53:790 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:42:25:036 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:12:10:833 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

26/09/2014 11:11:54:747 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1,79

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (12) - Caneta marca texto verde

Lote (13) - Caneta marca texto amarela

Lote (14) - Cartolina amarela

Lote (15) - Cartolina azul

Lote (16) - Cartolina branca

Lote (17) - Cartolina preta

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:08:26:713 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 11:08:20:761 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,68

26/09/2014 11:07:50:190 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,79

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:08:31:205 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 11:08:27:286 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,68

26/09/2014 11:08:01:568 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,78

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:16:10:760 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,35

26/09/2014 11:15:20:586 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,42

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:16:14:944 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,35

26/09/2014 11:19:43:260 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,38

25/09/2014 20:56:55:567 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:43:24:715 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:16:19:816 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,35

26/09/2014 11:16:03:146 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,39

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:16:37:812 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,35

26/09/2014 11:16:31:680 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,45
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Lote (18) - Cartolina rosa

Lote (19) - Cartolina verde

Lote (20) - Cartolina vermelha

Lote (21) - Clips de aço galvanizado

Lote (22) - Clips de aço galvanizado

Lote (23) - Clips de aço galvanizado

26/09/2014 08:44:20:354 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:39:18:157 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,39

26/09/2014 11:38:59:067 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,40

26/09/2014 11:16:40:474 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,45

26/09/2014 11:28:41:286 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 1,99

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:39:29:934 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,38

26/09/2014 11:38:53:622 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,39

26/09/2014 11:17:02:993 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,44

26/09/2014 11:28:30:651 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 1,99

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:23:49:192 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,80

26/09/2014 11:28:16:041 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 1,99

25/09/2014 20:59:27:966 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:24:00:105 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:36:20:046 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:45:04:952 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:36:25:612 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

26/09/2014 11:27:51:031 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 49,00

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01
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Lote (24) - Clips de aço galvanizado

Lote (25) - Clips de aço galvanizado

Lote (26) - Cola branca liquida

Lote (27) - Cola branca liquida

Lote (28) - Corretivo  líquido

Lote (29) - Fita adesiva tipo crepe

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:36:30:367 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

26/09/2014 11:29:19:494 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 49,99

25/09/2014 21:01:54:991 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 12:11:34:539 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,69

26/09/2014 11:44:41:460 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

26/09/2014 12:00:04:908 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5,99

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:44:52:664 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 8,50

26/09/2014 11:48:46:650 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 14,90

26/09/2014 11:33:36:526 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:51:03:664 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,90

26/09/2014 11:56:21:887 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 5,00

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:45:56:499 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 14:46:02:741 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,85

26/09/2014 14:45:50:904 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,87

26/09/2014 11:59:21:837 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1,49

26/09/2014 11:59:34:870 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 11:45:22:918 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,70

26/09/2014 11:59:26:816 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2,50

26/09/2014 11:56:52:697 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 10,00
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Lote (30) - Fita adesiva transparente

Lote (31) - Fita adesiva PVC

Lote (32) - Giz escolar branco

Lote (33) - Giz de cera

Lote (34) - Lápis de cor com cores variadas

Lote (35) - Lápis preto escolar

25/09/2014 21:04:42:415 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 14:34:41:129 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,49

26/09/2014 11:54:34:429 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,50

26/09/2014 11:59:17:942 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:14:40:204 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,98

26/09/2014 15:14:25:979 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,00

26/09/2014 11:59:56:941 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5,99

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:05:53:445 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,30

26/09/2014 15:04:23:076 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 4,49

26/09/2014 12:12:42:681 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 45,99

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:10:43:875 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,45

26/09/2014 15:10:32:028 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1,47

26/09/2014 12:07:27:813 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 5,00

26/09/2014 12:12:51:804 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 45,99

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:07:42:127 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,78

26/09/2014 15:06:59:234 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1,79

26/09/2014 14:57:05:300 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 8,33

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

26/09/2014 08:46:50:227 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:01:51:707 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 20,00

26/09/2014 15:01:33:483 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 23,50
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Lote (36) - Papel almaço

Lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta

Lote (38) - Papel camurça

Lote (39) - Papel camurça

Lote (40) - Papel camurça

Lote (41) - Papel camurça

26/09/2014 15:00:27:009 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 24,00

26/09/2014 12:13:08:930 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 45,99

25/09/2014 21:09:36:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:14:07:139 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 21,40

26/09/2014 15:13:56:314 LELIS & CIA LTDA  R$ 21,70

26/09/2014 12:13:14:697 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 45,99

17/09/2014 14:33:59:058 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:14:10:658 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 21,40

26/09/2014 15:14:08:760 LELIS & CIA LTDA  R$ 21,70

17/09/2014 14:33:59:058 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 4.500,00

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:19:34:071 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,40

26/09/2014 15:19:05:650 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,41

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:19:41:199 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,40

26/09/2014 15:19:17:337 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,44

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:40:45:968 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,43

26/09/2014 15:39:51:965 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,44

26/09/2014 08:48:20:155 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:40:51:030 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,50
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Lote (42) - Papel camurça

Lote (43) - Papel camurça

Lote (44) - Papel camurça

Lote (45) - Papel camurça

Lote (46) - Papel cartaz

Lote (47) - Papel cartaz

25/09/2014 21:14:53:712 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:50:15:768 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,41

26/09/2014 15:49:57:340 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,42

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:50:12:914 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,41

26/09/2014 15:50:02:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,42

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:47:57:875 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,43

26/09/2014 15:47:56:175 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,44

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:50:29:699 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,41

26/09/2014 15:50:19:852 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,42

26/09/2014 08:49:32:320 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:50:54:180 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,41

26/09/2014 15:50:43:316 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,42

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:57:46:571 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,67

26/09/2014 15:57:20:935 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,68

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00
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Lote (48) - Papel cartaz

Lote (49) - Papel cartaz

Lote (50) - Papel cartaz

Lote (51) - Papel cartaz

Lote (52) - Papel cartaz

Lote (53) - Papel crepom

Lote (54) - Papel crepom

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 15:59:18:931 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,62

26/09/2014 15:58:46:094 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,65

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:01:14:519 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:01:04:262 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,65

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:01:08:451 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:00:59:027 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,65

26/09/2014 08:50:14:307 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:01:20:376 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:01:09:098 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,65

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:01:48:511 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:02:19:061 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

25/09/2014 21:18:00:160 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:23:10:370 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60
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Lote (55) - Papel crepom

Lote (56) - Papel crepom

Lote (57) - Papel crepom

Lote (58) - Papel crepom

Lote (59) - Papel crepom

Lote (60) - Papel crepom

26/09/2014 16:19:41:799 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:23:42:369 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:25:12:971 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 08:51:20:107 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:09:41:487 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:25:37:239 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:12:55:604 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:25:40:928 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:13:01:088 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 16:25:55:425 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:26:29:315 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:26:34:930 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

25/09/2014 21:19:09:634 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:52:12:386 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

09/12/2014 Página 31 de 112



Lote (61) - Papel laminado

Lote (62) - Papel laminado

Lote (63) - Papel laminado

Lote (64) - Papel laminado

Lote (65) - Papel laminado

Lote (66) - Papel laminado

Lote (67) - Papel laminado

Lote (68) - Papel laminado

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:30:34:068 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/09/2014 15:25:56:773 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 200,00

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 17:04:39:451 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 17:04:45:473 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:57:19:745 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60

26/09/2014 08:53:23:917 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:56:16:887 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,50

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:56:39:597 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,50

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 16:57:11:103 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,60
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Lote (69) - Papel laminado

Lote (70) - Papel pardo

Lote (71) - Papel A4

Lote (72) - Pasta suspensa com visor

Lote (73) - Pincel atômico azul

Lote (74) - Pincel atômico preto

26/09/2014 16:56:52:781 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,50

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 08:43:36:052 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,49

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 17:05:01:566 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,50

26/09/2014 08:54:11:622 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 08:43:58:484 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 10,80

29/09/2014 08:43:47:066 LELIS & CIA LTDA  R$ 10,89

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 7.500,00

17/09/2014 14:39:14:655 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 15.000,00

26/09/2014 08:35:47:380 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 17:06:53:445 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,80

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 1.000,00

25/09/2014 21:27:09:414 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 08:44:28:895 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,85

29/09/2014 08:44:05:915 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,87

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/09/2014 17:30:17:302 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,20

26/09/2014 17:29:58:744 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,22

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 250,00
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Lote (75) - Pistola para cola quente

Lote (76) - Pistola para cola quente

Lote (77) - Tecido TNT amarelo

Lote (78) - Tecido TNT azul

Lote (79) - Tecido TNT branco

Lote (80) - Tecido TNT marron

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 08:44:45:149 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,50

29/09/2014 08:44:33:057 LELIS & CIA LTDA  R$ 6,99

29/09/2014 08:43:14:460 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 7,79

26/09/2014 08:49:13:566 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:10:23:799 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 12,00

29/09/2014 09:10:12:730 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,99

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:10:620 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

29/09/2014 09:10:04:040 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,99

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.500,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:12:01:176 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,72

29/09/2014 08:56:27:395 LELIS & CIA LTDA  R$ 150,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.500,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:24:221 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

29/09/2014 08:56:30:784 LELIS & CIA LTDA  R$ 150,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

26/09/2014 08:39:54:795 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:28:288 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96
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Lote (81) - Tecido TNT preto

Lote (82) - Tecido TNT rosa

Lote (83) - Tecido TNT roxo

Lote (84) - Tecido TNT verde

Lote (85) - Tecido TNT vermelho

Lote (86) - Tesoura escolar de aço

29/09/2014 08:56:35:598 LELIS & CIA LTDA  R$ 150,00

25/09/2014 16:12:42:151 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:52:44:771 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:33:910 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,10

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:38:598 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:45:303 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:51:413 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:11:55:772 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,96

25/09/2014 16:14:04:416 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:54:10:480 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 6.000,00

25/09/2014 21:30:53:257 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:02:36:287 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,65
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Lote (87) - Tinta guache atóxica

Lote (88) - Tinta guache atóxica

Lote (89) - Tinta guache atóxica

Lote (90) - Tinta guache atóxica

Lote (91) - Tinta guache atóxica

Lote (92) - Tinta guache atóxica

29/09/2014 09:59:26:309 LELIS & CIA LTDA  R$ 0,69

29/09/2014 09:49:59:928 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 0,90

25/09/2014 16:15:16:824 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 2.000,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:54:03:943 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,09

29/09/2014 09:53:40:424 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,10

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:54:09:096 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,09

29/09/2014 09:53:44:120 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,10

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:49:06:884 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,70

29/09/2014 09:47:08:164 LELIS & CIA LTDA  R$ 3,39

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:53:59:099 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,09

29/09/2014 09:53:46:823 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,10

25/09/2014 16:43:36:695 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:56:25:482 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 09:54:14:444 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,09

29/09/2014 09:53:49:784 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,10

25/09/2014 16:44:21:224 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (93) - E.V.A pedagógico

Lote (94) - E.V.A pedagógico

Lote (95) - E.V.A pedagógico

Lote (96) - E.V.A pedagógico

Lote (97) - E.V.A pedagógico

Lote (98) - E.V.A pedagógico

Lote (99) - E.V.A pedagógico

29/09/2014 09:54:19:941 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,09

29/09/2014 09:53:52:748 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,10

25/09/2014 16:44:21:224 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 1.000,00

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:03:32:324 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,90

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:03:38:919 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 0,90

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:06:34:685 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,75

25/09/2014 21:34:28:724 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

26/09/2014 08:58:15:279 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES
LTDA-ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:06:39:746 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,75

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:09:02:112 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,75

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:29:03:385 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,73

29/09/2014 10:28:48:063 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,74

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:22:34:120 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,75
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Lote (100) - E.V.A pedagógico

Lote (101) - Quadro branco confeccionado em MDF

Lote (102) - Marcador para quadro branco

Lote (103) - Marcador para quadro branco

Lote (104) - Marcador para quadro branco

Lote (105) - Marcador para quadro branco

Lote (106) - Apagador magnético para quadro branco

Lote (107) - Grampeador médio

25/09/2014 21:35:58:537 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,10

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:29:10:352 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,73

29/09/2014 10:28:41:336 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,74

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:40:04:237 LELIS & CIA LTDA  R$ 117,90

29/09/2014 10:39:37:694 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 118,00

29/09/2014 10:23:37:117 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:44:26:387 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,72

29/09/2014 10:44:09:113 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,73

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:36:28:412 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,99

29/09/2014 10:29:39:011 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3,00

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:57:42:404 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,70

29/09/2014 10:56:45:999 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,71

25/09/2014 16:45:37:138 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:57:28:413 LELIS & CIA LTDA  R$ 2,49

29/09/2014 10:56:39:907 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,50

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:53:08:908 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,95

29/09/2014 10:52:23:637 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,99

29/09/2014 10:47:46:811 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 4,90
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Lote (108) - Cola colorida dourada

Lote (109) - Cola colorida prata

Lote (110) - Cola colorida preta

Lote (111) - Cola colorida vermelha

Lote (112) - Cola colorida verde

Lote (113) - Cola colorida azul

Lote (114) - Glitter PVC

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:49:58:779 LELIS & CIA LTDA  R$ 7,49

29/09/2014 10:48:51:011 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 7,50

29/09/2014 10:44:58:155 D. SPONTAN LOPES - ME  R$ 25,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:13:025 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:55:50:184 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,58

29/09/2014 10:34:59:610 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:18:842 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:55:55:856 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,58

29/09/2014 10:53:00:106 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6,25

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:22:594 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:56:02:685 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,58

29/09/2014 10:53:24:452 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6,25

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:26:579 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:56:08:705 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,58

29/09/2014 10:53:36:607 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6,25

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:30:409 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:56:13:425 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,58

29/09/2014 10:53:51:998 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6,25

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 10:56:34:585 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

29/09/2014 10:54:02:949 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 6,25

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01
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Lote (115) - Glitter PVC

Lote (116) - Glitter PVC

Lote (117) - Glitter PVC

Lote (118) - Glitter PVC

Lote (119) - Glitter PVC

Lote (120) - Glitter PVC

Lote (121) - Livro ata sem margem

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:12:36:412 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 10:57:02:368 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 8,00

25/09/2014 21:41:45:256 LELIS & CIA LTDA  R$ 10.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:15:09:138 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:16:654 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,90

29/09/2014 11:13:41:546 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:15:28:592 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:21:999 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,90

29/09/2014 11:13:56:889 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:15:40:491 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:27:139 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,90

29/09/2014 11:14:01:471 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:15:45:599 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:31:468 LELIS & CIA LTDA  R$ 13,90

29/09/2014 11:14:05:183 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:15:52:571 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:38:958 LELIS & CIA LTDA  R$ 12,90

29/09/2014 11:16:52:791 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:16:02:415 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:14:56:934 LELIS & CIA LTDA  R$ 12,90

29/09/2014 11:16:38:089 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 15,00
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Lote (122) - Placa de Isopor

Lote (123) - Placa de isopor

Lote (124) - Tela para pintura

Lote (125) - Tela para pintura

Lote (126) - Tinta acrílica bisnaga

Lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:40:19:594 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,00

29/09/2014 11:40:06:721 LELIS & CIA LTDA  R$ 7,69

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:31:56:319 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 6,99

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:32:10:618 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,40

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:41:33:926 LELIS & CIA LTDA  R$ 3,79

29/09/2014 11:40:51:974 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,80

29/09/2014 11:25:07:206 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 24,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:47:01:373 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 39,80

29/09/2014 11:25:35:391 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 56,00

25/09/2014 21:45:34:118 LELIS & CIA LTDA  R$ 100.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:39:00:633 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,49

29/09/2014 11:38:54:254 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 11:48:30:778 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,20

29/09/2014 11:47:56:096 LELIS & CIA LTDA  R$ 1,49

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:49:50:448 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,50

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:50:04:182 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,80
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Lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

Lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

 

    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

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,10

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:52:31:848 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 1,80

25/09/2014 21:47:29:147 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:52:45:639 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,20

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:53:00:303 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2,50

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:53:08:242 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3,00

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:53:23:851 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,50

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 14:53:39:481 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 5,50

25/09/2014 21:48:49:556 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2014 15:05:48:460 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 5,90

25/09/2014 21:49:57:427 LELIS & CIA LTDA  R$ 1.000,01
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 26/09/2014, às 10:31:37 horas, no lote (1) - Apontador de lápis -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:31:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:31:28 horas, no lote (1) - Apontador de lápis -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:01:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:01:09 horas, no lote (1) - Apontador de lápis -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:01:09 horas, no lote (1) - Apontador de lápis -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:05:23 horas, no lote (2) - Balão plástico colorido -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:32:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:32:17 horas, no lote (2) - Balão plástico colorido -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:19:54 horas, no lote (2) - Balão plástico colorido -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:19:54 horas, no lote (2) - Balão plástico colorido -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 660,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:56:52 horas, no lote (3) - Barbante cru de algodão -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:32:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 24/11/2014, às 08:32:58 horas, no lote (3) - Barbante cru de algodão -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:27:12 horas, no lote (3) - Barbante cru de algodão -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:27:12 horas, no lote (3) - Barbante cru de algodão -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 1.112,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:47:26 horas, no lote (4) - Bastão de cola -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:33:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:33:19 horas, no lote (4) - Bastão de cola -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:29:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:29:13 horas, no lote (4) - Bastão de cola -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:29:13 horas, no lote (4) - Bastão de cola -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 80,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:50:52 horas, no lote (5) - Bastão de cola quente  grosso -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:33:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:33:42 horas, no lote (5) - Bastão de cola quente  grosso -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:30:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:30:34 horas, no lote (5) - Bastão de cola quente  grosso -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:30:34 horas, no lote (5) - Bastão de cola quente  grosso -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 160,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:42:21 horas, no lote (6) - Borracha escolar -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 15:50:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 15:50:48 horas, no lote (6) - Borracha escolar -  a situação do lote

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: D. SPONTAN LOPES - ME. No

dia 24/11/2014, às 08:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:35:13 horas, no lote (6) - Borracha escolar -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:32:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:32:36 horas, no lote (6) - Borracha escolar -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:32:36 horas, no lote (6) - Borracha escolar -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:05:30 horas, no lote (7) - Caderno universitário -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 15:51:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 15:51:16 horas, no lote (7) - Caderno universitário -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: D. SPONTAN LOPES - ME. No

dia 24/11/2014, às 08:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:35:44 horas, no lote (7) - Caderno universitário -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:34:19 horas, no lote (7) - Caderno universitário -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:34:19 horas, no lote (7) - Caderno universitário -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 8.500,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:01:16 horas, no lote (8) - Caneta esferográfica vermelha -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:36:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:36:43 horas, no lote (8) - Caneta esferográfica vermelha -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:35:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:35:50 horas, no lote (8) - Caneta esferográfica vermelha -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:35:50 horas, no lote (8) - Caneta esferográfica vermelha -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:56:57 horas, no lote (9) - Caneta esferográfica azul -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:40:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:40:17 horas, no lote (9) - Caneta esferográfica azul -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:37:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:37:45 horas, no lote (9) - Caneta esferográfica azul -  a situação
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:37:45 horas, no lote (9) - Caneta esferográfica azul -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 10:50:05 horas, no lote (10) - Caneta esferográfica preta -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:44:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:44:47 horas, no lote (10) - Caneta esferográfica preta -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:39:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:39:43 horas, no lote (10) - Caneta esferográfica preta -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:39:43 horas, no lote (10) - Caneta esferográfica preta -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:22:29 horas, no lote (11) - Caneta hidrocor atóxica -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:47:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:47:23 horas, no lote (11) - Caneta hidrocor atóxica -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:41:32 horas, no lote (11) - Caneta hidrocor atóxica -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:41:32 horas, no lote (11) - Caneta hidrocor atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL
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PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 340,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:21:54 horas, no lote (12) - Caneta marca texto verde -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:48:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:48:13 horas, no lote (12) - Caneta marca texto verde -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:43:55 horas, no lote (12) - Caneta marca texto verde -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:43:55 horas, no lote (12) - Caneta marca texto verde -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:10:28 horas, no lote (13) - Caneta marca texto amarela -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:54:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:54:51 horas, no lote (13) - Caneta marca texto amarela -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:48:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:48:15 horas, no lote (13) - Caneta marca texto amarela -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:48:15 horas, no lote (13) - Caneta marca texto amarela -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:28:11 horas, no lote (14) - Cartolina amarela -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:55:15 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:55:14 horas, no lote (14) - Cartolina amarela -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:49:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:49:55 horas, no lote (14) - Cartolina amarela -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:49:55 horas, no lote (14) - Cartolina amarela -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:31:20 horas, no lote (15) - Cartolina azul -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:55:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:55:37 horas, no lote (15) - Cartolina azul -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:50:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:50:54 horas, no lote (15) - Cartolina azul -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:50:54 horas, no lote (15) - Cartolina azul -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:31:29 horas, no lote (16) - Cartolina branca -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:56:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:56:04 horas, no lote (16) - Cartolina branca -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:52:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/12/2014, às 10:52:03 horas, no lote (16) - Cartolina branca -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:52:03 horas, no lote (16) - Cartolina branca -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:41:01 horas, no lote (17) - Cartolina preta -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 16:48:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 16:48:40 horas, no lote (17) - Cartolina preta -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

LTDA. No dia 09/10/2014, às 16:49:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 16:49:36 horas, no lote (17) - Cartolina preta -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 16:52:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 16:52:57 horas, no lote (17) - Cartolina preta -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

LTDA. No dia 16/10/2014, às 10:39:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2014, às 10:39:33 horas, no lote (17) - Cartolina preta -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia 27/10/2014,

às 11:49:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - Cartolina preta - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:41:06 horas, no lote (18) - Cartolina rosa -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:56:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:56:27 horas, no lote (18) - Cartolina rosa -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da
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proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:53:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:53:00 horas, no lote (18) - Cartolina rosa -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:53:00 horas, no lote (18) - Cartolina rosa -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 78,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:50:59 horas, no lote (19) - Cartolina verde -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 08:56:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 08:56:45 horas, no lote (19) - Cartolina verde -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 10:53:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:53:46 horas, no lote (19) - Cartolina verde -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:53:46 horas, no lote (19) - Cartolina verde -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 76,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:36:51 horas, no lote (20) - Cartolina vermelha -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:00:11 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:00:11 horas, no lote (20) - Cartolina vermelha -  a situação do

lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Realizada nova

cotação pelo órgão, verificou-se que o preço apresentado na licitação para o lote está acima

do preço praticado no mercado. Desta forma, a empresa arrematante foi convocada para

negociação. Assim, tendo em vista que não obteve êxito na negociação com a empresa

arrematante o lote fica cancelado.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:59:41 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:02:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:02:29 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:27:43 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:17:56 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:54:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:54:45 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:54:45 horas, no lote (21) - Clips de aço galvanizado -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 34,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:59:46 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:02:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:02:49 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:34:24 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:20:42 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após
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análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:55:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:55:38 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:55:38 horas, no lote (22) - Clips de aço galvanizado -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 34,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:38:51 horas, no lote (23) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:22:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:22:31 horas, no lote (23) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:57:16 horas, no lote (23) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:57:16 horas, no lote (23) - Clips de aço galvanizado -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 34,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:59:52 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:05:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:05:44 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:34:43 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:23:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2014, às 15:23:53 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

10:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 10:58:05 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 10:58:05 horas, no lote (24) - Clips de aço galvanizado -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 34,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 14:35:32 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 16:49:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 16:49:41 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

24/11/2014, às 09:09:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:09:53 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:38:58 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:24:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:24:59 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:01:29 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 02/12/2014, às 11:01:29 horas, no lote (25) - Clips de aço galvanizado -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 34,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 11:59:56 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:11:13 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:11:13 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:39:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:39:18 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:25:35 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:02:20 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:02:20 horas, no lote (26) - Cola branca liquida -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 850,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 12:00:01 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:11:43 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:11:43 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:40:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/11/2014, às 09:40:04 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:26:46 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:03:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:03:00 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia

02/12/2014, às 11:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:03:57 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia

02/12/2014, às 11:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:05:01 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

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

analise da proposta e documentação a empresa arrematante foi HABILITADA. No dia

02/12/2014, às 11:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:06:12 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:06:12 horas, no lote (27) - Cola branca liquida -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:01:18 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:12:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:12:34 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às 09:41:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

09/12/2014 Página 56 de 112



 

    No dia 24/11/2014, às 09:41:40 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:27:18 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:07:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:07:49 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:07:49 horas, no lote (28) - Corretivo  líquido -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 85,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 14:35:36 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:13:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:13:58 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 24/11/2014, às

09:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:42:20 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Correção. No dia

27/11/2014, às 15:27:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:27:48 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:08:39 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 02/12/2014, às 11:08:39 horas, no lote (29) - Fita adesiva tipo crepe -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 340,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 14:41:09 horas, no lote (30) - Fita adesiva transparente -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/11/2014, às 09:17:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2014, às 09:17:12 horas, no lote (30) - Fita adesiva transparente -  a

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

coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 15:28:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:28:59 horas, no lote (30) - Fita adesiva transparente -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:09:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:09:39 horas, no lote (30) - Fita adesiva transparente -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:09:39 horas, no lote (30) - Fita adesiva transparente -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:16:17 horas, no lote (31) - Fita adesiva PVC -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:29:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:29:39 horas, no lote (31) - Fita adesiva PVC -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:11:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:11:00 horas, no lote (31) - Fita adesiva PVC -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 02/12/2014, às 11:11:00 horas, no lote (31) - Fita adesiva PVC -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 198,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:27:27 horas, no lote (32) - Giz escolar branco -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:30:28 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:30:28 horas, no lote (32) - Giz escolar branco -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:11:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:11:41 horas, no lote (32) - Giz escolar branco -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:11:41 horas, no lote (32) - Giz escolar branco -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 26,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:21:38 horas, no lote (33) - Giz de cera -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:46:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:46:25 horas, no lote (33) - Giz de cera -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:12:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:12:27 horas, no lote (33) - Giz de cera -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:12:27 horas, no lote (33) - Giz de cera -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 435,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:10:03 horas, no lote (34) - Lápis de cor com cores variadas -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:46:57 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:46:57 horas, no lote (34) - Lápis de cor com cores variadas -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:14:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:14:41 horas, no lote (34) - Lápis de cor com cores variadas -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:14:41 horas, no lote (34) - Lápis de cor com cores variadas -

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

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 534,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:08:13 horas, no lote (35) - Lápis preto escolar -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:48:04 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:48:04 horas, no lote (35) - Lápis preto escolar -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:17:45 horas, no lote (35) - Lápis preto escolar -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:17:45 horas, no lote (35) - Lápis preto escolar -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 3.000,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:19:03 horas, no lote (36) - Papel almaço -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:48:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:48:52 horas, no lote (36) - Papel almaço -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:19:53 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:19:53 horas, no lote (36) - Papel almaço -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:19:53 horas, no lote (36) - Papel almaço -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 2.140,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:17:25 horas, no lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:49:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:49:17 horas, no lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

11:21:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:21:18 horas, no lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:21:18 horas, no lote (37) - Papel almaço, branco, sem pauta -

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

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 2.140,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:27:31 horas, no lote (38) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:49:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:49:47 horas, no lote (38) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:22:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:22:25 horas, no lote (38) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 02/12/2014, às 11:22:25 horas, no lote (38) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 80,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:35:45 horas, no lote (39) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 01/12/2014, às 09:21:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/12/2014, às 09:21:49 horas, no lote (39) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação para habilitação, a empresa arrematante foi declarada vencedora.

No dia 02/12/2014, às 11:23:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:23:25 horas, no lote (39) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:23:25 horas, no lote (39) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 80,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:45:41 horas, no lote (40) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:50:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:50:11 horas, no lote (40) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:29:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:29:25 horas, no lote (40) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:29:25 horas, no lote (40) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 86,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:43:30 horas, no lote (41) - Papel camurça -  a situação do lote
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foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:50:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:50:58 horas, no lote (41) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:32:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:32:55 horas, no lote (41) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:32:55 horas, no lote (41) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:06:26 horas, no lote (42) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:51:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:51:27 horas, no lote (42) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:34:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:34:03 horas, no lote (42) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:34:03 horas, no lote (42) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 82,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:09:19 horas, no lote (43) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:52:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:52:13 horas, no lote (43) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:40:56 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:40:56 horas, no lote (43) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:40:56 horas, no lote (43) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 82,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:50:53 horas, no lote (44) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:53:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:53:05 horas, no lote (44) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:42:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:42:58 horas, no lote (44) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:42:58 horas, no lote (44) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 86,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:53:09 horas, no lote (45) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:54:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:54:07 horas, no lote (45) - Papel camurça -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:45:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:45:02 horas, no lote (45) - Papel camurça -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 02/12/2014, às 11:45:02 horas, no lote (45) - Papel camurça -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 82,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:56:18 horas, no lote (46) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 16:58:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 16:58:30 horas, no lote (46) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA

LTDA. No dia 16/10/2014, às 10:40:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2014, às 10:40:31 horas, no lote (46) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia 27/10/2014,

às 11:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (46) - Papel cartaz - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/09/2014, às 15:59:02 horas, no lote (47) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:02:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:02:28 horas, no lote (47) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia 27/11/2014,

às 15:54:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:54:38 horas, no lote (47) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:45:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:45:52 horas, no lote (47) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:45:52 horas, no lote (47) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E
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INFORMATICA LTDA com o valor R$ 136,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:23:46 horas, no lote (48) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:55:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:55:23 horas, no lote (48) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:46:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:46:47 horas, no lote (48) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:46:47 horas, no lote (48) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 124,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:08:47 horas, no lote (49) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:56:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:56:34 horas, no lote (49) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:47:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:47:35 horas, no lote (49) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:47:35 horas, no lote (49) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:46:52 horas, no lote (50) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:57:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 27/11/2014, às 15:57:24 horas, no lote (50) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 11:48:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 11:48:49 horas, no lote (50) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 11:48:49 horas, no lote (50) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:48:21 horas, no lote (51) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 15:57:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 15:57:58 horas, no lote (51) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:31:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:31:33 horas, no lote (51) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:31:33 horas, no lote (51) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:23:50 horas, no lote (52) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:00:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:00:12 horas, no lote (52) - Papel cartaz -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:33:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:33:56 horas, no lote (52) - Papel cartaz -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:33:56 horas, no lote (52) - Papel cartaz -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:23:53 horas, no lote (53) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:00:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:00:35 horas, no lote (53) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:36:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:36:18 horas, no lote (53) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:36:18 horas, no lote (53) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:52:31 horas, no lote (54) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:03:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:03:14 horas, no lote (54) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:37:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:37:18 horas, no lote (54) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:37:18 horas, no lote (54) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.
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    No dia 26/09/2014, às 16:56:34 horas, no lote (55) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:03:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:03:52 horas, no lote (55) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:40:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:40:07 horas, no lote (55) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:40:07 horas, no lote (55) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:52:28 horas, no lote (56) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:04:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:04:41 horas, no lote (56) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:41:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:41:53 horas, no lote (56) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:41:53 horas, no lote (56) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:38:18 horas, no lote (57) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:05:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:05:09 horas, no lote (57) - Papel crepom -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:43:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:43:50 horas, no lote (57) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:43:50 horas, no lote (57) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:40:47 horas, no lote (58) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:05:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:05:35 horas, no lote (58) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:45:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:45:18 horas, no lote (58) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:45:18 horas, no lote (58) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 17:03:18 horas, no lote (59) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:06:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:06:03 horas, no lote (59) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:46:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:46:40 horas, no lote (59) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de
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intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:46:40 horas, no lote (59) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:40:16 horas, no lote (60) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:06:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:06:23 horas, no lote (60) - Papel crepom -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:51:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:51:26 horas, no lote (60) - Papel crepom -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:51:26 horas, no lote (60) - Papel crepom -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 16:52:24 horas, no lote (61) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:07:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:07:01 horas, no lote (61) - Papel laminado -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:52:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:52:52 horas, no lote (61) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:52:52 horas, no lote (61) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.
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    No dia 26/09/2014, às 17:04:14 horas, no lote (62) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:08:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:08:33 horas, no lote (62) - Papel laminado -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:53:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:53:58 horas, no lote (62) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:53:58 horas, no lote (62) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 17:11:09 horas, no lote (63) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:11:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:11:36 horas, no lote (63) - Papel laminado -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:55:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:55:23 horas, no lote (63) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:55:23 horas, no lote (63) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 17:09:04 horas, no lote (64) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:12:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:12:16 horas, no lote (64) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da
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proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:56:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:56:42 horas, no lote (64) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:56:42 horas, no lote (64) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 26/09/2014, às 17:09:10 horas, no lote (65) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:12:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:12:51 horas, no lote (65) - Papel laminado -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:57:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:57:43 horas, no lote (65) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:57:43 horas, no lote (65) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:42:43 horas, no lote (66) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:05:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:05:41 horas, no lote (66) - Papel laminado -  a situação do lote

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

16/10/2014, às 10:31:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (66) - Papel laminado - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:42:52 horas, no lote (67) - Papel laminado -  a situação do lote
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foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:10:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:10:38 horas, no lote (67) - Papel laminado -  a situação do lote

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

16/10/2014, às 10:31:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (67) - Papel laminado - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:43:00 horas, no lote (68) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:13:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:13:24 horas, no lote (68) - Papel laminado -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 14:58:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 14:58:29 horas, no lote (68) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 14:58:29 horas, no lote (68) - Papel laminado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:59:25 horas, no lote (69) - Papel laminado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:13:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:13:00 horas, no lote (69) - Papel laminado -  a situação do lote

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

16/10/2014, às 10:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (69) - Papel laminado - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:52:22 horas, no lote (70) - Papel pardo -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:14:23 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:14:23 horas, no lote (70) - Papel pardo -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 15:00:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:00:40 horas, no lote (70) - Papel pardo -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:00:40 horas, no lote (70) - Papel pardo -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 25,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:49:50 horas, no lote (71) - Papel A4 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:15:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:15:20 horas, no lote (71) - Papel A4 -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 15:03:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:03:02 horas, no lote (71) - Papel A4 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:03:02 horas, no lote (71) - Papel A4 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 5.400,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:43:15 horas, no lote (72) - Pasta suspensa com visor -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:16:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:16:51 horas, no lote (72) - Pasta suspensa com visor -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/12/2014, às 15:05:07 horas, no lote (72) - Pasta suspensa com visor -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:05:07 horas, no lote (72) - Pasta suspensa com visor -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 360,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:51:30 horas, no lote (73) - Pincel atômico azul -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:17:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:17:32 horas, no lote (73) - Pincel atômico azul -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:07:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:07:02 horas, no lote (73) - Pincel atômico azul -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:07:02 horas, no lote (73) - Pincel atômico azul -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,50.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:43:20 horas, no lote (74) - Pincel atômico preto -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:18:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:18:16 horas, no lote (74) - Pincel atômico preto -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:18:03 horas, no lote (74) - Pincel atômico preto -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:08:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/12/2014, às 15:08:10 horas, no lote (74) - Pincel atômico preto -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:08:10 horas, no lote (74) - Pincel atômico preto -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 61,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:59:37 horas, no lote (75) - Pistola para cola quente -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:19:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:19:00 horas, no lote (75) - Pistola para cola quente -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:16:36 horas, no lote (75) - Pistola para cola quente -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:16:36 horas, no lote (75) - Pistola para cola quente -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 325,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:17:10 horas, no lote (76) - Pistola para cola quente -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:19:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:19:36 horas, no lote (76) - Pistola para cola quente -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:17:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:17:41 horas, no lote (76) - Pistola para cola quente -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:17:41 horas, no lote (76) - Pistola para cola quente -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:25:52 horas, no lote (77) - Tecido TNT amarelo -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:20:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:20:12 horas, no lote (77) - Tecido TNT amarelo -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:19:48 horas, no lote (77) - Tecido TNT amarelo -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:19:48 horas, no lote (77) - Tecido TNT amarelo -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:43:05 horas, no lote (78) - Tecido TNT azul -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:21:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:21:59 horas, no lote (78) - Tecido TNT azul -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 15:21:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:21:35 horas, no lote (78) - Tecido TNT azul -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:21:35 horas, no lote (78) - Tecido TNT azul -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 720,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:41:51 horas, no lote (79) - Tecido TNT branco -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:22:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

09/12/2014 Página 78 de 112



 

    No dia 27/11/2014, às 16:22:35 horas, no lote (79) - Tecido TNT branco -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

15:22:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 15:22:49 horas, no lote (79) - Tecido TNT branco -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 15:22:49 horas, no lote (79) - Tecido TNT branco -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:27:43 horas, no lote (80) - Tecido TNT marron -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:25:25 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:25:25 horas, no lote (80) - Tecido TNT marron -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às

16:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 16:17:18 horas, no lote (80) - Tecido TNT marron -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 16:17:18 horas, no lote (80) - Tecido TNT marron -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:17:15 horas, no lote (81) - Tecido TNT preto -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:27:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:27:27 horas, no lote (81) - Tecido TNT preto -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 16:18:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/12/2014, às 16:18:45 horas, no lote (81) - Tecido TNT preto -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 16:18:45 horas, no lote (81) - Tecido TNT preto -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:17:20 horas, no lote (82) - Tecido TNT rosa -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:28:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:28:03 horas, no lote (82) - Tecido TNT rosa -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 02/12/2014, às 16:20:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2014, às 16:20:37 horas, no lote (82) - Tecido TNT rosa -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 02/12/2014, às 16:20:37 horas, no lote (82) - Tecido TNT rosa -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:26:03 horas, no lote (83) - Tecido TNT roxo -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:28:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:28:47 horas, no lote (83) - Tecido TNT roxo -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 15:21:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:21:38 horas, no lote (83) - Tecido TNT roxo -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:21:38 horas, no lote (83) - Tecido TNT roxo -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E
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INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:26:10 horas, no lote (84) - Tecido TNT verde -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:30:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:30:03 horas, no lote (84) - Tecido TNT verde -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:22:18 horas, no lote (84) - Tecido TNT verde -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:22:18 horas, no lote (84) - Tecido TNT verde -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:42:09 horas, no lote (85) - Tecido TNT vermelho -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:30:41 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:30:41 horas, no lote (85) - Tecido TNT vermelho -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:23:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:23:20 horas, no lote (85) - Tecido TNT vermelho -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:23:20 horas, no lote (85) - Tecido TNT vermelho -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:14:28 horas, no lote (86) - Tesoura escolar de aço -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:31:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2014, às 16:31:22 horas, no lote (86) - Tesoura escolar de aço -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:25:25 horas, no lote (86) - Tesoura escolar de aço -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:25:25 horas, no lote (86) - Tesoura escolar de aço -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:04:44 horas, no lote (87) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:23:28 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:23:28 horas, no lote (87) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:31:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:31:54 horas, no lote (87) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:33:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:33:33 horas, no lote (87) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:33:33 horas, no lote (87) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:11:09 horas, no lote (88) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:26:22 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:26:22 horas, no lote (88) - Tinta guache atóxica -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:33:36 horas, no lote (88) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:34:57 horas, no lote (88) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:34:57 horas, no lote (88) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:52:53 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:34:21 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:34:21 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:35:37 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora. No dia

03/12/2014, às 15:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:35:51 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora. No dia

03/12/2014, às 15:36:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:36:53 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

analise da proposta e documentação de habilitação a empresa fica HABILITADA. No dia

03/12/2014, às 15:37:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/12/2014, às 15:37:29 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:37:29 horas, no lote (89) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 54,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:06:20 horas, no lote (90) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2014, às 17:32:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2014, às 17:32:32 horas, no lote (90) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:34:49 horas, no lote (90) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:38:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:38:23 horas, no lote (90) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:38:23 horas, no lote (90) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 09:56:23 horas, no lote (91) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 08:06:23 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 08:06:23 horas, no lote (91) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:35:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2014, às 16:35:59 horas, no lote (91) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:39:42 horas, no lote (91) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:39:42 horas, no lote (91) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:04:56 horas, no lote (92) - Tinta guache atóxica -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 08:15:19 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 08:15:19 horas, no lote (92) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:36:28 horas, no lote (92) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:43:02 horas, no lote (92) - Tinta guache atóxica -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:43:02 horas, no lote (92) - Tinta guache atóxica -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 42,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:39:36 horas, no lote (93) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:37:28 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:37:28 horas, no lote (93) - E.V.A pedagógico -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:44:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:44:31 horas, no lote (93) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:44:31 horas, no lote (93) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:25:38 horas, no lote (94) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:37:59 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:37:59 horas, no lote (94) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:46:18 horas, no lote (94) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:46:18 horas, no lote (94) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:18:40 horas, no lote (95) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:38:34 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:38:34 horas, no lote (95) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:47:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:47:32 horas, no lote (95) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência
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de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:47:32 horas, no lote (95) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:18:46 horas, no lote (96) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:39:10 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:39:10 horas, no lote (96) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:48:30 horas, no lote (96) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:48:30 horas, no lote (96) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:41:16 horas, no lote (97) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:39:45 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:39:45 horas, no lote (97) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:49:40 horas, no lote (97) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:49:40 horas, no lote (97) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 350,00.
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    No dia 29/09/2014, às 10:32:01 horas, no lote (98) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:40:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:40:30 horas, no lote (98) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:50:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:50:35 horas, no lote (98) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:50:35 horas, no lote (98) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 346,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:29:29 horas, no lote (99) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:40:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:40:56 horas, no lote (99) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:55:28 horas, no lote (99) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:55:28 horas, no lote (99) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:32:06 horas, no lote (100) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:42:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:42:17 horas, no lote (100) - E.V.A pedagógico -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após
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análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:57:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:57:32 horas, no lote (100) - E.V.A pedagógico -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:57:32 horas, no lote (100) - E.V.A pedagógico -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 346,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:42:54 horas, no lote (101) - Quadro branco confeccionado em

MDF -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 13:59:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 13:59:12 horas, no lote (101) - Quadro branco confeccionado em

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

O coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 16:43:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:43:37 horas, no lote (101) - Quadro branco confeccionado em

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 15:58:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:58:35 horas, no lote (101) - Quadro branco confeccionado em

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:58:35 horas, no lote (101) - Quadro branco confeccionado em

MDF -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 2.360,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:51:33 horas, no lote (102) - Marcador para quadro branco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:01:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:01:22 horas, no lote (102) - Marcador para quadro branco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 16:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:44:23 horas, no lote (102) - Marcador para quadro branco -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

15:59:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 15:59:18 horas, no lote (102) - Marcador para quadro branco -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 15:59:18 horas, no lote (102) - Marcador para quadro branco -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 346,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:39:40 horas, no lote (103) - Marcador para quadro branco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:06:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:06:57 horas, no lote (103) - Marcador para quadro branco -  a

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

coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 16:45:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:45:07 horas, no lote (103) - Marcador para quadro branco -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:00:27 horas, no lote (103) - Marcador para quadro branco -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:00:27 horas, no lote (103) - Marcador para quadro branco -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:07:45 horas, no lote (104) - Marcador para quadro branco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:13:44 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:13:44 horas, no lote (104) - Marcador para quadro branco -  a

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

coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 16:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:45:51 horas, no lote (104) - Marcador para quadro branco -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:01:53 horas, no lote (104) - Marcador para quadro branco -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:01:53 horas, no lote (104) - Marcador para quadro branco -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 342,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:12:50 horas, no lote (105) - Marcador para quadro branco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:44:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:44:29 horas, no lote (105) - Marcador para quadro branco -  a

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

coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA

LTDA. No dia 27/11/2014, às 16:46:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:46:24 horas, no lote (105) - Marcador para quadro branco -  a

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

Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:02:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:02:58 horas, no lote (105) - Marcador para quadro branco -  a

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

da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:02:58 horas, no lote (105) - Marcador para quadro branco -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

09/12/2014 Página 91 de 112



PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:08:00 horas, no lote (106) - Apagador magnético para quadro

branco -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:47:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:47:25 horas, no lote (106) - Apagador magnético para quadro

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

o seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 16:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:03:45 horas, no lote (106) - Apagador magnético para quadro

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

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:03:45 horas, no lote (106) - Apagador magnético para quadro

branco -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 78,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 10:54:48 horas, no lote (107) - Grampeador médio -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:47:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:47:16 horas, no lote (107) - Grampeador médio -  a situação do

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

MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 16:47:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:47:50 horas, no lote (107) - Grampeador médio -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:04:50 horas, no lote (107) - Grampeador médio -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:04:50 horas, no lote (107) - Grampeador médio -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E
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INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:21:14 horas, no lote (108) - Cola colorida dourada -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:48:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:48:28 horas, no lote (108) - Cola colorida dourada -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:08:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:08:22 horas, no lote (108) - Cola colorida dourada -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:08:22 horas, no lote (108) - Cola colorida dourada -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:13:38 horas, no lote (109) - Cola colorida prata -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:48:52 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:48:52 horas, no lote (109) - Cola colorida prata -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:09:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:09:16 horas, no lote (109) - Cola colorida prata -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:09:16 horas, no lote (109) - Cola colorida prata -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:16:47 horas, no lote (110) - Cola colorida preta -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:49:15 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 27/11/2014, às 16:49:15 horas, no lote (110) - Cola colorida preta -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:10:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:10:18 horas, no lote (110) - Cola colorida preta -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:10:18 horas, no lote (110) - Cola colorida preta -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:20:40 horas, no lote (111) - Cola colorida vermelha -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:49:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:49:43 horas, no lote (111) - Cola colorida vermelha -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:11:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:11:25 horas, no lote (111) - Cola colorida vermelha -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:11:25 horas, no lote (111) - Cola colorida vermelha -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:08:27 horas, no lote (112) - Cola colorida verde -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:50:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:50:07 horas, no lote (112) - Cola colorida verde -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:16:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:16:19 horas, no lote (112) - Cola colorida verde -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:16:19 horas, no lote (112) - Cola colorida verde -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:08:33 horas, no lote (113) - Cola colorida azul -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:51:04 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:51:04 horas, no lote (113) - Cola colorida azul -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:17:44 horas, no lote (113) - Cola colorida azul -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:17:44 horas, no lote (113) - Cola colorida azul -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:22:00 horas, no lote (114) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:51:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:51:47 horas, no lote (114) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:24:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:24:28 horas, no lote (114) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:24:28 horas, no lote (114) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.
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    No dia 29/09/2014, às 11:41:22 horas, no lote (115) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:54:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:54:35 horas, no lote (115) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:27:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:27:17 horas, no lote (115) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:27:17 horas, no lote (115) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:22:51 horas, no lote (116) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:54:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:54:55 horas, no lote (116) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:28:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:28:04 horas, no lote (116) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:28:04 horas, no lote (116) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:49:10 horas, no lote (117) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:56:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:56:14 horas, no lote (117) - Glitter PVC -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:36:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:36:44 horas, no lote (117) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:36:44 horas, no lote (117) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:44:12 horas, no lote (118) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:57:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:57:01 horas, no lote (118) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:40:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:40:44 horas, no lote (118) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:40:44 horas, no lote (118) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:27:18 horas, no lote (119) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:57:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:57:52 horas, no lote (119) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:42:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:42:39 horas, no lote (119) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de
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intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:42:39 horas, no lote (119) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:29:33 horas, no lote (120) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:58:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:58:35 horas, no lote (120) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:45:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:45:10 horas, no lote (120) - Glitter PVC -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:45:10 horas, no lote (120) - Glitter PVC -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 588,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 14:36:06 horas, no lote (121) - Livro ata sem margem -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 16:59:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 16:59:34 horas, no lote (121) - Livro ata sem margem -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

16:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:46:50 horas, no lote (121) - Livro ata sem margem -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:46:50 horas, no lote (121) - Livro ata sem margem -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 240,00.
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    No dia 29/09/2014, às 11:44:16 horas, no lote (122) - Placa de Isopor -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:02:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:02:49 horas, no lote (122) - Placa de Isopor -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 16:49:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 16:49:51 horas, no lote (122) - Placa de Isopor -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 16:49:51 horas, no lote (122) - Placa de Isopor -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 349,50.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:51:53 horas, no lote (123) - Placa de isopor -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:05:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:05:48 horas, no lote (123) - Placa de isopor -  a situação do lote

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às 17:00:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:00:13 horas, no lote (123) - Placa de isopor -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:00:13 horas, no lote (123) - Placa de isopor -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:49:18 horas, no lote (124) - Tela para pintura -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2014, às 14:59:42 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2014, às 14:59:42 horas, no lote (124) - Tela para pintura -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
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MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: LELIS & CIA LTDA. No dia

27/11/2014, às 17:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:06:14 horas, no lote (124) - Tela para pintura -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

17:00:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:00:59 horas, no lote (124) - Tela para pintura -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:00:59 horas, no lote (124) - Tela para pintura -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 240,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 14:36:10 horas, no lote (125) - Tela para pintura -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:08:24 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:08:24 horas, no lote (125) - Tela para pintura -  a situação do

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

17:02:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:02:05 horas, no lote (125) - Tela para pintura -  a situação do

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

de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:02:05 horas, no lote (125) - Tela para pintura -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA com o valor R$ 1.990,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:51:58 horas, no lote (126) - Tinta acrílica bisnaga -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:10:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:10:50 horas, no lote (126) - Tinta acrílica bisnaga -  a situação

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

análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 03/12/2014, às

09/12/2014 Página 100 de 112



17:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:03:22 horas, no lote (126) - Tinta acrílica bisnaga -  a situação

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

ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:03:22 horas, no lote (126) - Tinta acrílica bisnaga -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIGITAL

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 898,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 11:50:25 horas, no lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:11:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:11:10 horas, no lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:09:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:09:07 horas, no lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:09:07 horas, no lote (127) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 24,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:08:15 horas, no lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:11:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:11:33 horas, no lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:11:34 horas, no lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada
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vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:11:34 horas, no lote (128) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 30,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:07:29 horas, no lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:12:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:12:07 horas, no lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:12:15 horas, no lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:12:15 horas, no lote (129) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 36,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:29:13 horas, no lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:13:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:13:02 horas, no lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:13:50 horas, no lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:13:50 horas, no lote (130) - Pincel especial para pintura em tela

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa
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DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 36,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:08:19 horas, no lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:16:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:16:34 horas, no lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:15:41 horas, no lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:15:41 horas, no lote (131) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 44,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:29:16 horas, no lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:16:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:16:50 horas, no lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:17:07 horas, no lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:17:07 horas, no lote (132) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:29:19 horas, no lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:17:13 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:17:13 horas, no lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:19:06 horas, no lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:19:06 horas, no lote (133) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:29:24 horas, no lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:17:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:17:37 horas, no lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:21:52 horas, no lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:21:52 horas, no lote (134) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:07:34 horas, no lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:17:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:17:53 horas, no lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:23:33 horas, no lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:23:33 horas, no lote (135) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 29/09/2014, às 15:29:54 horas, no lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2014, às 17:18:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2014, às 17:18:12 horas, no lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

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

seguinte: Após análise da proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia

03/12/2014, às 17:31:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2014, às 17:31:55 horas, no lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

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

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica adjudicado a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 03/12/2014, às 17:31:55 horas, no lote (136) - Pincel especial para pintura em tela

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

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 118,00.

 

    No dia 17/09/2014, às 09:58:31 horas, a autoridade competente da licitação - VALDI

CAMARCIO BEZERRA - substitui o Pregoeiro ANA PAULA SALVIANO CAMPOS. O motivo

da alteração foi o seguinte: Por necessidade da administração.

 

    No dia 07/10/2014, às 15:50:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - D. SPONTAN LOPES - ME, no lote (6) -

Borracha escolar. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.
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    No dia 07/10/2014, às 15:51:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - D. SPONTAN LOPES - ME, no lote (7) -

Caderno universitário. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital.

Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar

sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.

 

    No dia 07/10/2014, às 16:49:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (25) - Clips de aço

galvanizado. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:02:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (47) - Papel cartaz.

O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do

prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa

que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se

sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e

contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (66) - Papel

laminado. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:10:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (67) - Papel

laminado. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas.
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    No dia 07/10/2014, às 17:12:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (69) - Papel

laminado. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:18:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (74) - Pincel

atômico preto. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:23:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (87) - Tinta guache

atóxica. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:26:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (88) - Tinta guache

atóxica. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 07/10/2014, às 17:32:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (90) - Tinta guache

atóxica. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.
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    No dia 09/10/2014, às 08:06:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (91) - Tinta guache

atóxica. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 08:15:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (92) - Tinta guache

atóxica. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 13:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (101) - Quadro

branco confeccionado em MDF. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do

Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não

honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja,

ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:01:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (102) - Marcador

para quadro branco. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital.

Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar

sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:06:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (103) - Marcador

para quadro branco. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital.

Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar

sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
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multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:13:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (104) - Marcador

para quadro branco. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital.

Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar

sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:44:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (105) - Marcador

para quadro branco. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital.

Ressalto que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar

sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser

impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:47:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (107) - Grampeador

médio. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 14:59:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (124) - Tela para

pintura. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta

poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 09/10/2014, às 16:52:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,

no lote (17) - Cartolina preta. O motivo da desclassificação foi: Face ao pedido de

desclassificação solicitado pela empresa vencedora DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA
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LTDA., a Pregoeira decide pela desclassificação da mesma para este lote.

 

    No dia 09/10/2014, às 16:58:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,

no lote (46) - Papel cartaz. O motivo da desclassificação foi: Face ao pedido de

desclassificação solicitado pela empresa vencedora DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA

LTDA., a Pregoeira decide pela desclassificação da mesma para este lote.

 

    No dia 16/10/2014, às 10:31:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA-ME, no lote (66) - Papel laminado. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,

descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação

necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no

item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 16/10/2014, às 10:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA-ME, no lote (67) - Papel laminado. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,

descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação

necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no

item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 16/10/2014, às 10:32:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA-ME, no lote (69) - Papel laminado. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,

descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação

necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no

item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 16/10/2014, às 10:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (17) - Cartolina

preta. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a

empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta
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poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de

licitar e contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 16/10/2014, às 10:40:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (46) - Papel cartaz.

O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do

prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa

que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se

sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e

contratar com a administração por ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 27/10/2014, às 11:49:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA-ME, no lote (17) - Cartolina preta. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,

descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação

necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no

item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 27/10/2014, às 11:49:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA-ME, no lote (46) - Papel cartaz. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não enviar proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,

descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto que a empresa que não enviar documentação

necessária, bem como não honrar sua proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no

item 13.3 do Edital, ou seja, ser impedida de licitar e contratar com a administração por ate 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas.

 

    No dia 24/11/2014, às 09:17:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - LELIS & CIA LTDA, no lote (30) - Fita adesiva

transparente. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar

proposta dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o item 9.1 do Edital. Ressalto

que a empresa que não enviar documentação necessária, bem como não honrar sua

proposta poderá se sujeitar às sanções descritas no item 13.3 do Edital.

 

        No dia 09/12/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A minuta da Ata segue em anexo.
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    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.

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.913.645/0001-03 ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA-ME

09.116.900/0001-73 D. SPONTAN LOPES - ME

09.254.386/0001-32 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

06.213.366/0001-25 LELIS & CIA LTDA

12.383.275/0001-30 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

05.821.117/0002-30 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

26.280.198/0001-06 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA ME
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