
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2018/000069)

 

     às 10:46:33 horas do dia 30/10/2018 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 2018/000069 - 2018/PE026/2018 que tem por objeto Aquisição de

material de limpeza e higiene pessoal.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico.

Lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica

Lote (3) - Esponja de limpeza

Lote (4) - Flanela

Lote (5) - Guardanapo de papel

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 390,00

25/10/2018 14:52:06:951 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 2.060,00

29/10/2018 08:21:20:756 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 2.060,00

25/10/2018 14:52:06:951 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 2.060,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 96,00

25/10/2018 14:52:06:951 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 58,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 388,00
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Lote (6) - Limpa vidros

Lote (7) - Limpador multi-uso

Lote (8) - Luva confeccionada em látex natural.

Lote (9) - Pasta para limpeza geral.

Lote (10) - Pedra sanitária

Lote (11) - Detergente líquido

Lote (12) - Pano de Chão

Lote (13) - Saco de lixo de 200 litros

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 511,00

25/10/2018 14:43:19:697 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 511,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 1.239,00

29/10/2018 08:25:58:500 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.239,00

25/10/2018 14:43:19:697 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 1.239,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 508,80

25/10/2018 14:43:19:697 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 508,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 1.395,00

29/10/2018 08:25:58:500 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.395,00

25/10/2018 14:43:19:697 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 1.395,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:59:38:693 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 96,00

25/10/2018 14:48:44:291 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:59:38:693 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 2.115,00

29/10/2018 08:25:03:007 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 2.115,00

25/10/2018 14:48:44:291 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 2.115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:59:38:693 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.729,60

25/10/2018 14:48:44:291 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 5.729,60
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Lote (14) - Saco de lixo de 100 litros

Lote (15) - Saco de lixo de 40 litros

Lote (16) - Saponáceo cremoso,

Lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra sanitária.

Lote (18) - Vassoura de piaçava

Lote (19) - Refis Odorizador

Lote (20) - Escova sanitária com suporte

Lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante

Lote (22) - Cera líquida

Lote (23) - Cloro líquido � concentrado � Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:59:38:693 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 2.164,20

25/10/2018 14:48:44:291 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 2.164,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 18:59:38:693 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 494,80

25/10/2018 14:48:44:291 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 494,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 316,00

25/10/2018 14:50:06:729 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 316,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 216,06

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 640,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 97,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 61,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.642,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 223,80
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Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas)

Lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada

Lote (25) - Detergente altamente concentrado

Lote (26) - SABONETE ESPUMA

Lote (27) - Lustra móveis

Lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e PAPEL TOALHA EM BOBINA

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.880,00

29/10/2018 08:28:28:611 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 5.880,00

29/10/2018 15:19:14:836 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 5.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.098,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.877,50

29/10/2018 08:28:28:611 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 5.877,50

29/10/2018 15:19:14:836 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 5.877,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:15:57:734 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.746,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:15:57:734 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 134,25

29/10/2018 15:26:29:793 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 134,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2018 19:15:57:734 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 46.234,00

26/10/2018 17:21:24:780 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 46.234,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 11:40:23:855 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 250,00

30/10/2018 11:38:51:112 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 255,00
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Lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica

Lote (3) - Esponja de limpeza

Lote (4) - Flanela

Lote (5) - Guardanapo de papel

Lote (6) - Limpa vidros

Lote (7) - Limpador multi-uso

Lote (8) - Luva confeccionada em látex natural.

Lote (9) - Pasta para limpeza geral.

Lote (10) - Pedra sanitária

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 11:43:15:384 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 1.475,00

30/10/2018 11:42:34:013 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 1.500,00

30/10/2018 11:40:37:652 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.599,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 11:37:49:253 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 70,00

30/10/2018 11:36:54:602 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 72,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 58,80

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 18:51:48:211 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 388,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:01:36:259 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 298,00

30/10/2018 12:01:00:948 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:01:10:216 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 898,00

30/10/2018 12:00:37:473 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 900,00

30/10/2018 12:00:29:481 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 927,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 18:56:09:494 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 295,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:21:46:045 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 382,00

30/10/2018 12:21:26:644 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 384,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:28:39:294 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 700,00
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Lote (11) - Detergente líquido

Lote (12) - Pano de Chão

Lote (13) - Saco de lixo de 200 litros

Lote (14) - Saco de lixo de 100 litros

Lote (15) - Saco de lixo de 40 litros

Lote (16) - Saponáceo cremoso,

Lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra sanitária.

Lote (18) - Vassoura de piaçava

Lote (19) - Refis Odorizador

30/10/2018 12:28:11:768 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 798,00

30/10/2018 12:25:38:624 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.145,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:04:13:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 86,00

30/10/2018 12:03:21:055 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 87,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:28:27:338 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 1.480,00

30/10/2018 12:27:58:002 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 1.500,00

30/10/2018 12:27:58:063 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.579,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:27:38:292 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.250,00

30/10/2018 12:27:18:428 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 5.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:56:18:770 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 2.089,00

30/10/2018 12:55:26:680 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 2.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 13:13:26:382 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 315,00

30/10/2018 13:12:51:641 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 316,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 12:54:51:053 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 299,00

30/10/2018 12:53:49:095 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 216,06

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 640,50
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Lote (20) - Escova sanitária com suporte

Lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante

Lote (22) - Cera líquida

Lote (23) - Cloro líquido � concentrado � Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas)

Lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada

Lote (25) - Detergente altamente concentrado

Lote (26) - SABONETE ESPUMA

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 97,10

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:02:50:536 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 61,70

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.642,50

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 223,80

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 13:28:06:758 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 3.000,00

30/10/2018 13:27:52:208 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.050,00

30/10/2018 13:24:08:122 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 4.490,00

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:07:30:347 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.098,00

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 13:31:45:270 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.510,00

30/10/2018 13:31:32:169 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.514,00

30/10/2018 13:28:40:349 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 3.700,00

30/10/2018 08:46:17:497 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
UTENS DE H  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2018 19:15:57:734 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 3.746,00
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Lote (27) - Lustra móveis

Lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e PAPEL TOALHA EM BOBINA

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/10/2018, às 11:52:58 horas, no lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 13:37:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 13:37:43 horas, no lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico. -  a

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

Declaramos vencedora do presente lote a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:11:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:11:44 horas, no lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico. -  a

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:11:44 horas, no lote (1) - Álcool em Gel Anti-séptico. -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 249,90.

 

    No dia 30/10/2018, às 11:51:43 horas, no lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 13:41:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 13:42:41:303 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 85,00

30/10/2018 13:42:19:613 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 87,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 13:54:19:081 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 43.450,00

30/10/2018 13:53:59:388 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 43.500,00
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    No dia 08/11/2018, às 13:41:26 horas, no lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica -  a

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:12:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:12:23 horas, no lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica -  a

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:12:23 horas, no lote (2) - Álcool etílico limpeza doméstica -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 1.475,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 11:46:10 horas, no lote (3) - Esponja de limpeza -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 13:42:46 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 13:42:46 horas, no lote (3) - Esponja de limpeza -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:12:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:12:51 horas, no lote (3) - Esponja de limpeza -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:12:51 horas, no lote (3) - Esponja de limpeza -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 69,60.

 

    No dia 30/10/2018, às 11:22:55 horas, no lote (4) - Flanela -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 14:43:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 14:43:59 horas, no lote (4) - Flanela -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos
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vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:24:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:24:44 horas, no lote (4) - Flanela -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:24:44 horas, no lote (4) - Flanela -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com

o valor R$ 58,80.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:11:32 horas, no lote (5) - Guardanapo de papel -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 14:50:40 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 14:50:40 horas, no lote (5) - Guardanapo de papel -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:26:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:26:07 horas, no lote (5) - Guardanapo de papel -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:26:07 horas, no lote (5) - Guardanapo de papel -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 388,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:13:56 horas, no lote (6) - Limpa vidros -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 15:00:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:00:18 horas, no lote (6) - Limpa vidros -  a situação do lote foi

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:27:31 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:27:31 horas, no lote (6) - Limpa vidros -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:27:31 horas, no lote (6) - Limpa vidros -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIPE COMERCIAL EIRELI -

EPP com o valor R$ 298,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:27:26 horas, no lote (7) - Limpador multi-uso -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 15:02:00 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:02:00 horas, no lote (7) - Limpador multi-uso -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:29:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:29:53 horas, no lote (7) - Limpador multi-uso -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:29:53 horas, no lote (7) - Limpador multi-uso -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 897,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:00:15 horas, no lote (8) - Luva confeccionada em látex natural. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 15:05:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:05:20 horas, no lote (8) - Luva confeccionada em látex natural. -

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

seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente

lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:30:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 12/11/2018, às 12:30:24 horas, no lote (8) - Luva confeccionada em látex natural. -

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:30:24 horas, no lote (8) - Luva confeccionada em látex natural. -

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 294,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:34:00 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 15:15:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:15:34 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  a situação

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 08/11/2018, às 15:38:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:38:25 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Necessidade de

acerto na proposta. No dia 08/11/2018, às 15:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:38:56 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  a situação

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:30:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:30:54 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  a situação

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

objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:30:54 horas, no lote (9) - Pasta para limpeza geral. -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 381,60.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:31:01 horas, no lote (10) - Pedra sanitária -  a situação do lote
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foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 15:28:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 15:28:24 horas, no lote (10) - Pedra sanitária -  a situação do lote

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

vencedora a empresa ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI do presente lote.

Cecilia Bandeira - Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:32:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:32:06 horas, no lote (10) - Pedra sanitária -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:32:06 horas, no lote (10) - Pedra sanitária -  pelo critério de

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

E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 700,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:32:51 horas, no lote (11) - Detergente líquido -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:27:01 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:27:01 horas, no lote (11) - Detergente líquido -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:37:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:37:16 horas, no lote (11) - Detergente líquido -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:37:16 horas, no lote (11) - Detergente líquido -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 85,80.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:35:17 horas, no lote (12) - Pano de Chão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:30:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/11/2018, às 16:30:57 horas, no lote (12) - Pano de Chão -  a situação do lote foi

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:51:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:51:49 horas, no lote (12) - Pano de Chão -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:51:49 horas, no lote (12) - Pano de Chão -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:29:44 horas, no lote (13) - Saco de lixo de 200 litros -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:33:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:33:02 horas, no lote (13) - Saco de lixo de 200 litros -  a situação

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:52:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:52:11 horas, no lote (13) - Saco de lixo de 200 litros -  a situação

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

objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:52:11 horas, no lote (13) - Saco de lixo de 200 litros -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 5.249,60.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:11:20 horas, no lote (14) - Saco de lixo de 100 litros -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:35:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:35:39 horas, no lote (14) - Saco de lixo de 100 litros -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:53:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:53:37 horas, no lote (14) - Saco de lixo de 100 litros -  a situação

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

objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:53:37 horas, no lote (14) - Saco de lixo de 100 litros -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 2.088,60.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:28:34 horas, no lote (15) - Saco de lixo de 40 litros -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:42:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:42:08 horas, no lote (15) - Saco de lixo de 40 litros -  a situação

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:54:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:54:36 horas, no lote (15) - Saco de lixo de 40 litros -  a situação

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

objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:54:36 horas, no lote (15) - Saco de lixo de 40 litros -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 314,80.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:13:47 horas, no lote (16) - Saponáceo cremoso, -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:42:40 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:42:40 horas, no lote (16) - Saponáceo cremoso, -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.
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Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:54:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:54:52 horas, no lote (16) - Saponáceo cremoso, -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:54:52 horas, no lote (16) - Saponáceo cremoso, -  pelo critério

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 299,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:12:22 horas, no lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra

sanitária. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:50:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:50:19 horas, no lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra

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

foi o seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do

presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:55:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:55:09 horas, no lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra

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

seguinte: Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI -

EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:55:09 horas, no lote (17) - Tela plástica cor branca com pedra

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

empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 216,06.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:59:41 horas, no lote (18) - Vassoura de piaçava -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:50:45 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:50:45 horas, no lote (18) - Vassoura de piaçava -  a situação do

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.
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Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:56:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:56:20 horas, no lote (18) - Vassoura de piaçava -  a situação do

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

do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:56:20 horas, no lote (18) - Vassoura de piaçava -  pelo critério

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 640,50.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:00:45 horas, no lote (19) - Refis Odorizador -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:51:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:51:25 horas, no lote (19) - Refis Odorizador -  a situação do lote

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:56:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:56:40 horas, no lote (19) - Refis Odorizador -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:56:40 horas, no lote (19) - Refis Odorizador -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 97,10.

 

    No dia 30/10/2018, às 12:54:30 horas, no lote (20) - Escova sanitária com suporte -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:51:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:51:47 horas, no lote (20) - Escova sanitária com suporte -  a

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:56:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 12/11/2018, às 12:56:57 horas, no lote (20) - Escova sanitária com suporte -  a

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 12:56:57 horas, no lote (20) - Escova sanitária com suporte -  pelo

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 61,70.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:26:45 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 16:56:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 16:56:06 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

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

seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente

lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:57:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:57:37 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 12:57:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 12:57:54 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira � Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:00:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:00:15 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

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

seguinte: Declaramos vencedora do presente lote a empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI.

No dia 12/11/2018, às 13:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:02:24 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:02:24 horas, no lote (21) - Aromatizador com ação desinfetante -

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 3.640,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:19:11 horas, no lote (22) - Cera líquida -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:08:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:08:03 horas, no lote (22) - Cera líquida -  a situação do lote foi

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

vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:03:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:03:11 horas, no lote (22) - Cera líquida -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:03:11 horas, no lote (22) - Cera líquida -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIPE COMERCIAL EIRELI -

EPP com o valor R$ 44,74.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:31:23 horas, no lote (23) - Cloro líquido � concentrado �

Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas) -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:09:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:09:21 horas, no lote (23) - Cloro líquido � concentrado �

Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas) -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora a

empresa ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI do presente lote.

Cecilia Bandeira - Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:14:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 12/11/2018, às 13:14:33 horas, no lote (23) - Cloro líquido � concentrado �

Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas) -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do presente

lote à empresa ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:14:33 horas, no lote (23) - Cloro líquido � concentrado �

Embalagem bombonas 05 litros. �

Marca Ref.: STAR, NEW CLEAN OU AUDAX.

Obs: podendo ser entregues em bombonas (60 bombonas) -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 1.176,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:34:23 horas, no lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:10:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:10:49 horas, no lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada -

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

seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente

lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:15:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:15:39 horas, no lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada -

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:15:39 horas, no lote (24) - Desinfetante líquido limpeza pesada -

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 619,20.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:36:10 horas, no lote (25) - Detergente altamente concentrado -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:26:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/11/2018, às 17:26:55 horas, no lote (25) - Detergente altamente concentrado -

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

seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente

lote. Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:16:22 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:16:22 horas, no lote (25) - Detergente altamente concentrado -

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

Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:16:22 horas, no lote (25) - Detergente altamente concentrado -

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

COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 1.175,50.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:27:38 horas, no lote (26) - SABONETE ESPUMA -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:32:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:32:11 horas, no lote (26) - SABONETE ESPUMA -  a situação

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

Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:16:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:16:41 horas, no lote (26) - SABONETE ESPUMA -  a situação

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

objeto do presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:16:41 horas, no lote (26) - SABONETE ESPUMA -  pelo critério

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 3.746,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:46:40 horas, no lote (27) - Lustra móveis -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 17:32:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:32:35 horas, no lote (27) - Lustra móveis -  a situação do lote foi

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

13/11/2018 Página 21 de 23



vencedora a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI ? EPP do presente lote. Cecilia Bandeira ?

Pregoeira. No dia 12/11/2018, às 13:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:17:04 horas, no lote (27) - Lustra móveis -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do

presente lote à empresa VIPE COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:17:04 horas, no lote (27) - Lustra móveis -  pelo critério de

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

EIRELI - EPP com o valor R$ 85,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 13:56:39 horas, no lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e

PAPEL TOALHA EM BOBINA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/11/2018, às 17:33:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 17:33:20 horas, no lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e

PAPEL TOALHA EM BOBINA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora a empresa VIPE COMERCIAL

EIRELI ? EPP do presente lote. Cecilia Bandeira ? Pregoeira. No dia 12/11/2018, às

13:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 13:17:23 horas, no lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e

PAPEL TOALHA EM BOBINA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do presente lote à empresa VIPE

COMERCIAL EIRELLI - EPP.

Cecilia Bandeira ? Pregoeira.

 

    No dia 12/11/2018, às 13:17:23 horas, no lote (28) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO e

PAPEL TOALHA EM BOBINA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 43.448,00.

 

    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.

 

CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO
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Autoridade Competente

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

THAMIRES CHRISTINE MENEZES GUALTER

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

18.589.619/0001-49 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA

17.526.067/0001-67 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENS DE H
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