
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 025.626/2021)

 

     às 09:17:51 horas do dia 28/09/2022 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

025.626/2021 - 2022/044/2022 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE

CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL (CEFORMA), EM FACE DE TRANSFERÊNCIA

ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR SOB N° 33120001/2021, CONFORME

PLANILHA BASE ORÇAMENTÁRIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DEMAIS

ANEXOS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aparelho de ar-condicionado split 18.000 btus modelo: split high wall- ciclo:

quente/frio- cor: branca- ence: a- filtro de ar: anti-bactéria- vazão de ar na velocidade alta: no

mínimo 700m³/h- contendo controle remoto- termostato digital- funções: sleep e swing-

voltagem:220v

Lote (2) - Armário 6 portas; medidas externas do roupeiro aprox.: altura: 193 cm. Largura:

103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão aprox.: altura: 41 cm. Largura: 26,5

cm; profundidade: 37,5 cm. Medidas da prateleira interna aprox.: altura: 3 cm. Largura: 34,3

cm. Profundidade: 37,7 cm.

Corpo, laterais e portas confeccionados em chapa 26. Prateleira base para fixar os pés

confeccionada em chapa 24. Opção de fechamento por varão através de dispositivo com

pitão ou fechadura. Capacidade de peso 15kg por prateleira.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Batedeira pequena tipo planetária, capacidade mínima de 4 litros;

Com no mínimo 8 velocidades + função pulsar; comprimento mínimo do cabo elétrico: 1m;

Tensão elétrica: 127v ou bivolt;

Potência mínima de 300 w;

Contendo no mínimo os seguintes itens:

Tigela em inox. 03 tipos de batedores

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00
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(globo, pá e gancho), porta fio,

Alimentador acoplável a tigela, trava de

Segurança; base antiaderente; cor branca

Com detalhes em inox; medindo

Aproximadamente: a31x l24xc3,5cm;

Garantia mínima de 03 meses.

Lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de 100

litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras

frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm

cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência,

fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido.

Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r

134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada

de 3 pinos.

Lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em inox com 4 torneiras: capacidade de 200

litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras

frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm

cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p (polipropileno),

alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano

expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás

ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp.

Tomada de 3 pinos.

Lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2 cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Rotor (pol): 112mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2022 14:53:13:709 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 10.000,00

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2022 14:53:13:709 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 6.000,00

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00
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Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia

Lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés, grade e prancheta fixa; encosto com estrutura

injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de

espessura e densidade 45; contracapa de polipropileno injetado na cor preta; - assento em

compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato

anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea,

espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na

cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em mdf 18 mm, com acabamento em fita de

bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados conforme indicação; dimensões

aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.- profundidade da cadeira: 640 mm.-

altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. - largura do encosto: 365 mm. -

profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440 mm. - prancheta 470 x 270

mm.

Lote (8) - Coifa industrial em inox, chapa 26, acabamento de alta qualidade e com painel de

comando mecânico de fácil utilização, alta vazão e silencioso; dimensões: 2m x 1,20m;

voltagem:127v; 12 meses de garantia.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Colchão para cama solteiro d33; revestido em tecido liso de poliéster, medindo

14x188x88. Espuma antichama, antiácaro, antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e

nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto,

dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga, data de fabricação,

composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os materiais constituintes deverão possuir

proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do inmetro.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/09/2022 14:56:07:399 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 5.000,00

21/09/2022 11:08:03:846 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 08:28:22:922 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 27.100,00

24/09/2022 12:43:23:268 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP  R$ 27.143,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2022 10:04:31:460 VICTORIA COLCHOES EIRELI  R$ 50.000,00

28/09/2022 07:58:42:137 VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI  R$ 70.000,00
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Lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor cinzam 2,00x0,92x0,30

Lote (11) - Extensão elétrica com 3 tomadas; 30mts; 20 amperes

Lote (12) - Fogão a gás; material: aço esmaltado; 5 bocas; acendimento manual ou

automático; queimadores: 2q ramal de 1,7kw / 2q família de 2,0kw / 1qmega chama de

3,0kw; painel: manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno:

aproximadamente 86,5 litros; prateleiras do forno: removíves; forno: autolimpante; com pé,

proteção térmica traseira; consumo de gás: classe a garantia � 1 ano de garantia.

Lote (13) - Geladeira/refrigerador duplex; sistema de refrigeração frost free; cor branco; duas

portas; controle de temperatura externo; capacidade total liquida 375 litros; classificação

energética a; voltagem 110 v; diimensões: 179,0 cm x 60,0 cm x 68,1 cm; peso 48 quilos;

garantia de 12 meses.

Lote (14) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade mínima de

2 litros; potência mínima: 800w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.

Lote (15) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade mínima de

1,5 litros; potência mínima: 400w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.

Lote (16) - Lixeira para coleta seletiva em polipropileno (pp) ou polietileno (pe); com tampa

basculante; capacidade minima para 23 litros, com tolerância de 3 litros; com identificação

do tipo de material destinado (para plásticos, para metais, etc); cestos soltos,

independentes, sem suporte; o formato (cilíndrico, quadrado, retangular) não importa, desde

que o lote todo tenha o mesmo padrão; nas cores e quantidades abaixo: marrom

(orgânicos), azul ( papel. Papelão), vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro)

branco (ambulatorial, serviços de saúde) cinza (resíduos não recicláveis, misturados,

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 08:28:22:922 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 14.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00

28/09/2022 08:32:17:095 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 506,79

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.000,00
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contaminados, não passíveis de separação).

Lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de som com 12 entradas de canais xlr com pré

amplificadores, leds de pico em todos os canais, saída master balanceada com conectores

xlr, saída para fone de ouvido com equalização para fone, saída estéreo rca, equalizador

britânico neoclássico de três bandas. Uma saída de multi efeitos com controle por canal para

regular efeito ou auxiliar, entrada externa para efeitos, entrada usb player, phantom power +

48v, padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação, fonte de energia

(100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia

Lote (18) - Microfone com cabo. Microfone dinâmico supercardioide, faixa de frequência

altas expandida, qualidade sonora consistente (mesmo em distancia diferentes, saindo do

eixo) manejo de alta pressão sonora, seletor on/off( lig. / desl.) Opcional, isolamento de sons

de manejo, bobina de compensação, excelente rejeição a feedback, construção forte em

metal, frequência de resposta 50 hz a 15 khz, impedância terminação 150 a 310 ohm,

conectores xlr macho de 3 pinos.

Lote (19) - Microfone sem fio 42 mhz largura da banda, 1680 frequência sintonizáveis uhf

para recepção interferência livre, frequência sistema de banco de dados aprimorado com até

12 frequências compatíveis, tom silenciador piloto para eliminar a interferência rf, frequência

aprimorada faixa af, faixa da origem, sensibilidade a gravações e comentários, sincronização

sem fio do transmissor através de infravermelho, interface de operação fácil, menu de

utilização com opções de maior controle, visor gráfico iluminado, auto-lock função que evita

mudanças acidental de configurações, hdx compander para som cristalino, indicador de

bateria, módulo fácil microfone permutáveis de série evolução, faixa sem fio frequência 615-

698 mhz.

Lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura

reengrossado com mais 15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica com

perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo 40 x30 tipo monobloco com tratamento

antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó. Produto aprovado pelo inmetro. Medida da

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:10:49:321 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/09/2022 13:45:24:841 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 1.101,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/09/2022 07:38:08:386 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/09/2022 07:38:08:386 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.000,00
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mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco: 3,00x35x45m.

Lote (21) - Notebook intel core i5-10300h (2.5 ghz até 4.5 ghz, cache de 8mb, quad-core,

10ª geração) / windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil) / placa

de vídeo dedicada nvidia geforce gtx 1650 ti com 4gb de gddr6 / memória de 8gb (2x4gb),

ddr4, 2933mhz, expansível até 32 gb (2 slots sodimm, sem slot livre) / ssd de 512 gb pcle

nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'.

Lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50 polegadas; resolução de imagem: 1920 x

1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana; brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1.

Recursos e conexões: funções: auto volume (avl), controle remoto, mudo, on/off timer, sleep.

Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w. Dimensões aproximadas: largura: 1112

mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm

Lote (23) - Ventilador oscilante de parede nevoa d'água 50cm, estrutura em inox,

reservatório em pvc, contem válvula de regulagem de névoa ou de vazão de água, hélice de

três pás em alumínio acoplado diretamente ao eixo do motor, controle de velocidade

rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão do ventilador: máximo

4700m3/h mínimo 1000m3/h; vazão da água: máximo 17,5 litros/h mínimo 01 litro/h; rotação:

ventilador- 1100 rpm, centrifugo- 3500 rpm, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 18,5kg,

garantia 1 ano

Lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm, grade de aço, cor preto, seis pás, controle

de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s

aproximado, consumo 20kwh, potência nominal do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto

aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 08:29:36:278 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 12.630,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/09/2022 07:39:03:826 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 21.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2022 14:22:29:156 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 3.012,66

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

27/09/2022 07:39:03:826 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 4.000,00

28/09/2022 08:35:03:805 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.012,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2022 14:22:29:156 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 8.805,00
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Lote (25) - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 110/220

V, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display

digital/timer/selo procel.

Lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus em Alumínio

Lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com 7 Degraus

Lote (28) - FORRO PVC, 8 mm, com instalação completa, forro branco

neve, com espessura de 8mm, com acabamento em moldura larga e barrotes.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40

Lote (30) - CACAROLA N 40 STANDARD 24 L

Lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

Lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

Lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L

27/09/2022 14:36:37:233 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI -  R$ 4.500,00

28/09/2022 08:30:44:983 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 8.805,00

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 25.000,00

28/09/2022 08:35:03:805 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 8.805,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:13:09:691 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00

28/09/2022 08:35:43:453 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 734,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2022 11:13:09:691 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

28/09/2022 08:35:43:453 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 266,81

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:29:57:029 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:29:57:029 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 800,00
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Lote (34) - CACAROLA N 60

Lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3 L

Lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6 L

Lote (37) - CALDEIRÃO N° 40 STANDARD 42 L

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (38) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 32 ALÇA MADEIRA

Lote (39) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 28 ALÇA MADEIRA

Lote (40) - CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N° 28 � ALÇA INTERIÇA

Lote (41) - GARFO DE MESA

Lote (42) - FACA CHURRASCO

Lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA AÇO CARBONO

Lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA AÇO CARBONO

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 555,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00
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Lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8

Lote (46) - CHAIRA GEDEX

Lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS

Lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX

Lote (49) - ESPUMADEIRA INOX

Lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16

Lote (51) - COLHER � ESPATULA

Lote (52) - FACA 761

Lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM

Lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 105,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

07/10/2022 Página 9 de 83



Lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO

Lote (56) - CANECA DE VIDRO BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR

Lote (57) - RALADOR

Lote (58) - DESCASCADOR

Lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM

Lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM

Lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX

Lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM

Lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU COM ALÇA 33X24X1,5 CM

Lote (64) - GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 2,5 L INX/PRETO

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 5.000,00

21/09/2022 11:14:04:183 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.500,00

21/09/2022 11:14:52:297 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 284,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 177,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 3.000,00
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Lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8 LITROS PRETA

Lote (66) - GARRAFA TÉRMICA COM GATILHO 0,5 LITROS

Lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO � PRETO

Lote (68) - BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO CINZA

Lote (69) - SACO ALVEJADO EXTRA 50X70 CM

Lote (70) - PORTA GUARDANAPO

Lote (71) - BALDE PLASTICO 15 C/ALÇA

Lote (72) - FRIG HOTEL MAX GOURMET 32 ANTIADERENTE

Lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS

Lote (74) - PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (75) - BATEDOR MACIÇO PARA PEIXARIA 33 CM

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 419,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 209,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 75,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 435,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 400,00
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Lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS

Lote (77) - TRITURADOR DE ALHO

Lote (78) - FRIGIDEIRA WOK ORIENTAL 28 COM CABO

Lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10 KG

Lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM

Lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24

Lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO CABO DE ALUMINIO

Lote (83) - ROLO PROFISSIONAL POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM

Lote (84) - ASSADEIRA RET. ALTA 47X34X7 CM N° 5

Lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3

Lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 397,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 336,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 75,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 805,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 144,00
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Lote (87) - RALADOR 4 FACES VM/BCO

Lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM

Lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25 L COM TAMPA

Lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15 L COM TAMPA

Lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L

Lote (92) - ESCORREDOR DE PRATOS 48X32 CM

Lote (93) - ESCORREDOR DE PRATOS 33X13 CM

Lote (94) - JARRA 2 L CORES

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (95) - PORTA PÃO VELHO COM TAMPA

Lote (96) - PORTA BOLO PLUS

Lote (97) - BACIA CANELADA 35 LITROS

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 364,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 207,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 733,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 534,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 208,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 360,00
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Lote (98) - BACIA MÉDIA 6,7L

Lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM

Lote (100) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 35 MAD 14

Lote (101) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 50 MAD 20

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

 

Lote (1) - Aparelho de ar-condicionado split 18.000 btus modelo: split high wall- ciclo:

quente/frio- cor: branca- ence: a- filtro de ar: anti-bactéria- vazão de ar na velocidade alta: no

mínimo 700m³/h- contendo controle remoto- termostato digital- funções: sleep e swing-

voltagem:220v

Lote (2) - Armário 6 portas; medidas externas do roupeiro aprox.: altura: 193 cm. Largura:

103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão aprox.: altura: 41 cm. Largura: 26,5

cm; profundidade: 37,5 cm. Medidas da prateleira interna aprox.: altura: 3 cm. Largura: 34,3

cm. Profundidade: 37,7 cm.

Corpo, laterais e portas confeccionados em chapa 26. Prateleira base para fixar os pés

confeccionada em chapa 24. Opção de fechamento por varão através de dispositivo com

pitão ou fechadura. Capacidade de peso 15kg por prateleira.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Batedeira pequena tipo planetária, capacidade mínima de 4 litros;

Com no mínimo 8 velocidades + função pulsar; comprimento mínimo do cabo elétrico: 1m;

Tensão elétrica: 127v ou bivolt;

Potência mínima de 300 w;

Contendo no mínimo os seguintes itens:

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 603,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 127,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/09/2022 01:02:27:039 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00
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Tigela em inox. 03 tipos de batedores

(globo, pá e gancho), porta fio,

Alimentador acoplável a tigela, trava de

Segurança; base antiaderente; cor branca

Com detalhes em inox; medindo

Aproximadamente: a31x l24xc3,5cm;

Garantia mínima de 03 meses.

Lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de 100

litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras

frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm

cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência,

fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido.

Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r

134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada

de 3 pinos.

Lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em inox com 4 torneiras: capacidade de 200

litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras

frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm

cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p (polipropileno),

alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano

expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás

ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp.

Tomada de 3 pinos.

Lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2 cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 09:43:37:204 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 6.100,00

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 09:44:02:766 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 3.698,00

21/09/2022 11:05:22:447 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00
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Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia

Lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés, grade e prancheta fixa; encosto com estrutura

injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de

espessura e densidade 45; contracapa de polipropileno injetado na cor preta; - assento em

compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato

anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea,

espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na

cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em mdf 18 mm, com acabamento em fita de

bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados conforme indicação; dimensões

aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.- profundidade da cadeira: 640 mm.-

altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. - largura do encosto: 365 mm. -

profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440 mm. - prancheta 470 x 270

mm.

Lote (8) - Coifa industrial em inox, chapa 26, acabamento de alta qualidade e com painel de

comando mecânico de fácil utilização, alta vazão e silencioso; dimensões: 2m x 1,20m;

voltagem:127v; 12 meses de garantia.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Colchão para cama solteiro d33; revestido em tecido liso de poliéster, medindo

14x188x88. Espuma antichama, antiácaro, antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e

nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto,

dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga, data de fabricação,

composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os materiais constituintes deverão possuir

proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do inmetro.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 09:43:06:608 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI -  R$ 1.298,00

21/09/2022 11:08:03:846 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:28:22:922 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 27.100,00

24/09/2022 12:43:23:268 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP  R$ 27.143,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 09:38:44:959 VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI  R$ 29.100,00
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Lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor cinzam 2,00x0,92x0,30

Lote (11) - Extensão elétrica com 3 tomadas; 30mts; 20 amperes

Lote (12) - Fogão a gás; material: aço esmaltado; 5 bocas; acendimento manual ou

automático; queimadores: 2q ramal de 1,7kw / 2q família de 2,0kw / 1qmega chama de

3,0kw; painel: manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno:

aproximadamente 86,5 litros; prateleiras do forno: removíves; forno: autolimpante; com pé,

proteção térmica traseira; consumo de gás: classe a garantia � 1 ano de garantia.

Lote (13) - Geladeira/refrigerador duplex; sistema de refrigeração frost free; cor branco; duas

portas; controle de temperatura externo; capacidade total liquida 375 litros; classificação

energética a; voltagem 110 v; diimensões: 179,0 cm x 60,0 cm x 68,1 cm; peso 48 quilos;

garantia de 12 meses.

Lote (14) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade mínima de

2 litros; potência mínima: 800w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.

Lote (15) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade mínima de

1,5 litros; potência mínima: 400w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.

Lote (16) - Lixeira para coleta seletiva em polipropileno (pp) ou polietileno (pe); com tampa

basculante; capacidade minima para 23 litros, com tolerância de 3 litros; com identificação

do tipo de material destinado (para plásticos, para metais, etc); cestos soltos,

independentes, sem suporte; o formato (cilíndrico, quadrado, retangular) não importa, desde

que o lote todo tenha o mesmo padrão; nas cores e quantidades abaixo: marrom

(orgânicos), azul ( papel. Papelão), vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro)

28/09/2022 09:39:59:115 VICTORIA COLCHOES EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:28:22:922 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 14.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:32:17:095 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 506,79

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:09:46:411 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.000,00
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branco (ambulatorial, serviços de saúde) cinza (resíduos não recicláveis, misturados,

contaminados, não passíveis de separação).

Lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de som com 12 entradas de canais xlr com pré

amplificadores, leds de pico em todos os canais, saída master balanceada com conectores

xlr, saída para fone de ouvido com equalização para fone, saída estéreo rca, equalizador

britânico neoclássico de três bandas. Uma saída de multi efeitos com controle por canal para

regular efeito ou auxiliar, entrada externa para efeitos, entrada usb player, phantom power +

48v, padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação, fonte de energia

(100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia

Lote (18) - Microfone com cabo. Microfone dinâmico supercardioide, faixa de frequência

altas expandida, qualidade sonora consistente (mesmo em distancia diferentes, saindo do

eixo) manejo de alta pressão sonora, seletor on/off( lig. / desl.) Opcional, isolamento de sons

de manejo, bobina de compensação, excelente rejeição a feedback, construção forte em

metal, frequência de resposta 50 hz a 15 khz, impedância terminação 150 a 310 ohm,

conectores xlr macho de 3 pinos.

Lote (19) - Microfone sem fio 42 mhz largura da banda, 1680 frequência sintonizáveis uhf

para recepção interferência livre, frequência sistema de banco de dados aprimorado com até

12 frequências compatíveis, tom silenciador piloto para eliminar a interferência rf, frequência

aprimorada faixa af, faixa da origem, sensibilidade a gravações e comentários, sincronização

sem fio do transmissor através de infravermelho, interface de operação fácil, menu de

utilização com opções de maior controle, visor gráfico iluminado, auto-lock função que evita

mudanças acidental de configurações, hdx compander para som cristalino, indicador de

bateria, módulo fácil microfone permutáveis de série evolução, faixa sem fio frequência 615-

698 mhz.

Lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura

reengrossado com mais 15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica com

perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo 40 x30 tipo monobloco com tratamento

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:10:49:321 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/09/2022 13:45:24:841 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 1.101,92

Data-Hora Fornecedor Lance

27/09/2022 07:38:08:386 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/09/2022 07:38:08:386 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.000,00
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antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó. Produto aprovado pelo inmetro. Medida da

mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco: 3,00x35x45m.

Lote (21) - Notebook intel core i5-10300h (2.5 ghz até 4.5 ghz, cache de 8mb, quad-core,

10ª geração) / windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil) / placa

de vídeo dedicada nvidia geforce gtx 1650 ti com 4gb de gddr6 / memória de 8gb (2x4gb),

ddr4, 2933mhz, expansível até 32 gb (2 slots sodimm, sem slot livre) / ssd de 512 gb pcle

nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'.

Lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50 polegadas; resolução de imagem: 1920 x

1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana; brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1.

Recursos e conexões: funções: auto volume (avl), controle remoto, mudo, on/off timer, sleep.

Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w. Dimensões aproximadas: largura: 1112

mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm

Lote (23) - Ventilador oscilante de parede nevoa d'água 50cm, estrutura em inox,

reservatório em pvc, contem válvula de regulagem de névoa ou de vazão de água, hélice de

três pás em alumínio acoplado diretamente ao eixo do motor, controle de velocidade

rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão do ventilador: máximo

4700m3/h mínimo 1000m3/h; vazão da água: máximo 17,5 litros/h mínimo 01 litro/h; rotação:

ventilador- 1100 rpm, centrifugo- 3500 rpm, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 18,5kg,

garantia 1 ano

Lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm, grade de aço, cor preto, seis pás, controle

de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s

aproximado, consumo 20kwh, potência nominal do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto

aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:29:36:278 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 12.630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/09/2022 07:39:03:826 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 21.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 10:32:07:798 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.800,00

28/09/2022 10:33:18:481 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 2.876,00

28/09/2022 10:31:54:367 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.930,00

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (25) - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 110/220

V, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display

digital/timer/selo procel.

Lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus em Alumínio

Lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com 7 Degraus

Lote (28) - FORRO PVC, 8 mm, com instalação completa, forro branco

neve, com espessura de 8mm, com acabamento em moldura larga e barrotes.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40

Lote (30) - CACAROLA N 40 STANDARD 24 L

Lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

Lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

28/09/2022 10:42:53:150 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI -  R$ 2.700,00

28/09/2022 10:30:22:129 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 3.630,00

28/09/2022 10:42:43:504 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 4.300,00

28/09/2022 10:18:56:577 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/
ESCRIT  R$ 8.790,00

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2022 11:12:03:885 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:35:43:453 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 734,25

21/09/2022 11:13:09:691 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 08:35:43:453 FRONT COMERCIAL LTDA  R$ 266,81

21/09/2022 11:13:09:691 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 10:53:43:840 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.635,78

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:29:57:029 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 10:58:38:250 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 157,12

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 10:59:41:744 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 370,00
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Lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L

Lote (34) - CACAROLA N 60

Lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3 L

Lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6 L

Lote (37) - CALDEIRÃO N° 40 STANDARD 42 L

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (38) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 32 ALÇA MADEIRA

Lote (39) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 28 ALÇA MADEIRA

Lote (40) - CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N° 28 � ALÇA INTERIÇA

Lote (41) - GARFO DE MESA

Lote (42) - FACA CHURRASCO

Lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA AÇO CARBONO

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 10:59:59:944 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 885,15

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:33:28:411 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:02:04:097 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 445,59

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:02:25:280 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 439,06

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:35:43:171 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:14:00:357 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 457,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:14:26:866 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 636,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA AÇO CARBONO

Lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8

Lote (46) - CHAIRA GEDEX

Lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS

Lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX

Lote (49) - ESPUMADEIRA INOX

Lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16

Lote (51) - COLHER � ESPATULA

Lote (52) - FACA 761

Lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM

28/09/2022 11:20:49:514 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 284,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:38:25:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:35:15:570 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 61,68

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:45:22:291 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 64,27

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:45:41:084 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 34,03

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:46:08:307 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 103,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 11:46:34:235 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 349,60

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:40:32:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:05:22:979 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 86,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:42:11:783 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:06:08:167 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 36,70
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Lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM

Lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO

Lote (56) - CANECA DE VIDRO BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR

Lote (57) - RALADOR

Lote (58) - DESCASCADOR

Lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM

Lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM

Lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX

Lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM

Lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU COM ALÇA 33X24X1,5 CM

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:06:29:950 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 97,80

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:15:48:674 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 22,76

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:16:17:448 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 4.218,00

21/09/2022 11:14:04:183 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:20:55:859 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 29,12

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:44:17:573 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 1.500,00

21/09/2022 11:14:52:297 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:35:04:006 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 179,28

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:35:26:176 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 93,24
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Lote (64) - GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 2,5 L INX/PRETO

Lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8 LITROS PRETA

Lote (66) - GARRAFA TÉRMICA COM GATILHO 0,5 LITROS

Lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO � PRETO

Lote (68) - BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO CINZA

Lote (69) - SACO ALVEJADO EXTRA 50X70 CM

Lote (70) - PORTA GUARDANAPO

Lote (71) - BALDE PLASTICO 15 C/ALÇA

Lote (72) - FRIG HOTEL MAX GOURMET 32 ANTIADERENTE

Lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS

Lote (74) - PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:46:46:552 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:49:18:794 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 91,74

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 419,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 12:50:00:337 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 69,90

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:49:20:604 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:04:10:009 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 65,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 435,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:10:49:193 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 563,30
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (75) - BATEDOR MACIÇO PARA PEIXARIA 33 CM

Lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS

Lote (77) - TRITURADOR DE ALHO

Lote (78) - FRIGIDEIRA WOK ORIENTAL 28 COM CABO

Lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10 KG

Lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM

Lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24

Lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO CABO DE ALUMINIO

Lote (83) - ROLO PROFISSIONAL POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM

Lote (84) - ASSADEIRA RET. ALTA 47X34X7 CM N° 5

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:50:48:153 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:11:56:757 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 146,25

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:52:41:113 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 336,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:26:41:909 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 35,28

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:37:18:597 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 76,25

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:45:05:163 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 138,88

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:45:26:985 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 93,38

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 13:46:55:643 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:54:31:854 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 805,00
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Lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3

Lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35

Lote (87) - RALADOR 4 FACES VM/BCO

Lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM

Lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25 L COM TAMPA

Lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15 L COM TAMPA

Lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L

Lote (92) - ESCORREDOR DE PRATOS 48X32 CM

Lote (93) - ESCORREDOR DE PRATOS 33X13 CM

Lote (94) - JARRA 2 L CORES

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (95) - PORTA PÃO VELHO COM TAMPA

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:06:26:338 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 86,16

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:06:48:105 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 290,94

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:56:36:710 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 207,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:07:57:405 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 163,89

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:08:22:392 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 244,50

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:14:24:301 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 205,89

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 534,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (96) - PORTA BOLO PLUS

Lote (97) - BACIA CANELADA 35 LITROS

Lote (98) - BACIA MÉDIA 6,7L

Lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM

Lote (100) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 35 MAD 14

Lote (101) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 50 MAD 20

 

    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 28/09/2022, às 09:42:43 horas, no lote (1) - Aparelho de ar-condicionado split

18.000 btus modelo: split high wall- ciclo: quente/frio- cor: branca- ence: a- filtro de ar: anti-

bactéria- vazão de ar na velocidade alta: no mínimo 700m³/h- contendo controle remoto-

termostato digital- funções: sleep e swing-voltagem:220v -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 07/10/2022, às 10:36:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

28/09/2022 00:58:36:603 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 208,80

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 603,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 127,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 14:41:05:492 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 405,75

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 01:01:50:885 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2022 01:02:27:039 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME  R$ 300,00
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    No lote (1) - Aparelho de ar-condicionado split 18.000 btus modelo: split high wall- ciclo:

quente/frio- cor: branca- ence: a- filtro de ar: anti-bactéria- vazão de ar na velocidade alta: no

mínimo 700m³/h- contendo controle remoto- termostato digital- funções: sleep e swing-

voltagem:220v - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (2) - Armário 6 portas; medidas externas do roupeiro aprox.: altura: 193 cm.

Largura: 103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão aprox.: altura: 41 cm.

Largura: 26,5 cm; profundidade: 37,5 cm. Medidas da prateleira interna aprox.: altura: 3 cm.

Largura: 34,3 cm. Profundidade: 37,7 cm.

Corpo, laterais e portas confeccionados em chapa 26. Prateleira base para fixar os pés

confeccionada em chapa 24. Opção de fechamento por varão através de dispositivo com

pitão ou fechadura. Capacidade de peso 15kg por prateleira. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:46:55 horas, no lote (3) - Batedeira pequena tipo planetária,

capacidade mínima de 4 litros;

Com no mínimo 8 velocidades + função pulsar; comprimento mínimo do cabo elétrico: 1m;

Tensão elétrica: 127v ou bivolt;

Potência mínima de 300 w;

Contendo no mínimo os seguintes itens:

Tigela em inox. 03 tipos de batedores

(globo, pá e gancho), porta fio,

Alimentador acoplável a tigela, trava de

Segurança; base antiaderente; cor branca

Com detalhes em inox; medindo

Aproximadamente: a31x l24xc3,5cm;

Garantia mínima de 03 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 05/10/2022, às 14:04:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Batedeira pequena tipo planetária, capacidade mínima de 4 litros;

Com no mínimo 8 velocidades + função pulsar; comprimento mínimo do cabo elétrico: 1m;

Tensão elétrica: 127v ou bivolt;

Potência mínima de 300 w;

Contendo no mínimo os seguintes itens:

Tigela em inox. 03 tipos de batedores

(globo, pá e gancho), porta fio,

Alimentador acoplável a tigela, trava de

Segurança; base antiaderente; cor branca

Com detalhes em inox; medindo

Aproximadamente: a31x l24xc3,5cm;

07/10/2022 Página 28 de 83



Garantia mínima de 03 meses. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:47:20 horas, no lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em

inox com 3 torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora.

Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos

entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento

térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para

regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v.

Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:05:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 14:05:46 horas, no lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em

inox com 3 torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora.

Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos

entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento

térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para

regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v.

Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor: MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E

SERVICOS EIRELI -. No dia 06/10/2022, às 07:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de

100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03

torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato

13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno.

Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta

resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano

expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás

ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp.

Tomada de 3 pinos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:47:45 horas, no lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em

inox com 4 torneiras: capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora.

Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos
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entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico.

Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304.

Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão

127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:07:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 14:07:22 horas, no lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em

inox com 4 torneiras: capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora.

Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos

entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico.

Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304.

Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão

127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. -  a situação do lote foi

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

DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: MENDELI REPRESENTACAO

COMERCIO E SERVICOS EIRELI -. No dia 06/10/2022, às 07:54:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em inox com 4 torneiras: capacidade de

200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de 300 l/h. 04

torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato

13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno.

Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p

(polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado

em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do

nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade

condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:47:33 horas, no lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2

cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17
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Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:55:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 14:55:44 horas, no lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2

cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor:

MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -. No dia 06/10/2022, às

07:55:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2 cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:47:57 horas, no lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés,

grade e prancheta fixa; encosto com estrutura injetada em polipropileno, com formato

anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45; contracapa de

polipropileno injetado na cor preta; - assento em compensado multilaminado com 12 mm de

espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar

o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e

densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em

mdf 18 mm, com acabamento em fita de bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados
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conforme indicação; dimensões aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.-

profundidade da cadeira: 640 mm.- altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. -

largura do encosto: 365 mm. - profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440

mm. - prancheta 470 x 270 mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 06/10/2022, às 15:01:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:01:24 horas, no lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés,

grade e prancheta fixa; encosto com estrutura injetada em polipropileno, com formato

anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45; contracapa de

polipropileno injetado na cor preta; - assento em compensado multilaminado com 12 mm de

espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar

o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e

densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em

mdf 18 mm, com acabamento em fita de bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados

conforme indicação; dimensões aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.-

profundidade da cadeira: 640 mm.- altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. -

largura do encosto: 365 mm. - profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440

mm. - prancheta 470 x 270 mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO

AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:47:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:47:17 horas, no lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés,

grade e prancheta fixa; encosto com estrutura injetada em polipropileno, com formato

anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45; contracapa de

polipropileno injetado na cor preta; - assento em compensado multilaminado com 12 mm de

espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar

o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e

densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em

mdf 18 mm, com acabamento em fita de bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados

conforme indicação; dimensões aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.-

profundidade da cadeira: 640 mm.- altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. -

largura do encosto: 365 mm. - profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440

mm. - prancheta 470 x 270 mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.
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    No dia 06/10/2022, às 15:47:17 horas, no lote (7) - Cadeira universitária fixa, 04 pés,

grade e prancheta fixa; encosto com estrutura injetada em polipropileno, com formato

anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45; contracapa de

polipropileno injetado na cor preta; - assento em compensado multilaminado com 12 mm de

espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar

o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e

densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos na cor azul em tecido de vinil. Prancheta fixa em

mdf 18 mm, com acabamento em fita de bordo, podendo ser fixadas em ambos os lados

conforme indicação; dimensões aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 490 mm.-

profundidade da cadeira: 640 mm.- altura total: 825 mm. - altura do encosto: 270 mm. -

largura do encosto: 365 mm. - profundidade do assento: 395 mm. - largura do assento: 440

mm. - prancheta 470 x 270 mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/

ESCRIT com o valor R$ 27.100,00.

 

    No lote (8) - Coifa industrial em inox, chapa 26, acabamento de alta qualidade e com

painel de comando mecânico de fácil utilização, alta vazão e silencioso; dimensões: 2m x

1,20m; voltagem:127v; 12 meses de garantia. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:43:47 horas, no lote (9) - Colchão para cama solteiro d33;

revestido em tecido liso de poliéster, medindo 14x188x88. Espuma antichama, antiácaro,

antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente

informações do fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal,

suporte de carga, data de fabricação, composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os

materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 14:08:45 horas, no lote (9) - Colchão para cama solteiro d33;

revestido em tecido liso de poliéster, medindo 14x188x88. Espuma antichama, antiácaro,

antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente

informações do fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal,

suporte de carga, data de fabricação, composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os

materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do

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

seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor:

VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI. No dia 06/10/2022, às 07:55:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (9) - Colchão para cama solteiro d33; revestido em tecido liso de poliéster,

medindo 14x188x88. Espuma antichama, antiácaro, antialérgico e antimofo. Etiqueta

costurada e nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do

produto, dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga, data de fabricação,

composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os materiais constituintes deverão possuir

proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do inmetro. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 09:48:09 horas, no lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor

cinzam 2,00x0,92x0,30 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 06/10/2022, às 15:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:01:40 horas, no lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor

cinzam 2,00x0,92x0,30 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO

AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:47:38 horas, no lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor

cinzam 2,00x0,92x0,30 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos,

não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:47:38 horas, no lote (10) - Estante de aço c/ 8 prateleiras na cor

cinzam 2,00x0,92x0,30 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT com o

valor R$ 14.850,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:11:21 horas, no lote (11) - Extensão elétrica com 3 tomadas;

30mts; 20 amperes -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - Extensão elétrica com 3 tomadas; 30mts; 20 amperes - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:09:35 horas, no lote (12) - Fogão a gás; material: aço

esmaltado; 5 bocas; acendimento manual ou automático; queimadores: 2q ramal de 1,7kw /

2q família de 2,0kw / 1qmega chama de 3,0kw; painel: manual; botões: removíveis; grades
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de mesa: dupla; capacidade do forno: aproximadamente 86,5 litros; prateleiras do forno:

removíves; forno: autolimpante; com pé, proteção térmica traseira; consumo de gás: classe

a garantia � 1 ano de garantia. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 05/10/2022, às 14:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (12) - Fogão a gás; material: aço esmaltado; 5 bocas; acendimento manual ou

automático; queimadores: 2q ramal de 1,7kw / 2q família de 2,0kw / 1qmega chama de

3,0kw; painel: manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno:

aproximadamente 86,5 litros; prateleiras do forno: removíves; forno: autolimpante; com pé,

proteção térmica traseira; consumo de gás: classe a garantia � 1 ano de garantia. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:17:35 horas, no lote (13) - Geladeira/refrigerador duplex;

sistema de refrigeração frost free; cor branco; duas portas; controle de temperatura externo;

capacidade total liquida 375 litros; classificação energética a; voltagem 110 v; diimensões:

179,0 cm x 60,0 cm x 68,1 cm; peso 48 quilos; garantia de 12 meses. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:11:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - Geladeira/refrigerador duplex; sistema de refrigeração frost free; cor branco;

duas portas; controle de temperatura externo; capacidade total liquida 375 litros;

classificação energética a; voltagem 110 v; diimensões: 179,0 cm x 60,0 cm x 68,1 cm; peso

48 quilos; garantia de 12 meses. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:18:59 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 15:03:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 15:03:39 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA. No dia 05/10/2022, às 15:24:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

07/10/2022 Página 35 de 83



    No dia 05/10/2022, às 15:24:48 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/10/2022, às 15:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:02:47 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO

AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:48:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:48:06 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:48:06 horas, no lote (14) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 2 litros; potência mínima: 800w. Garantia

mínima do fornecedor 12 meses. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa FRONT COMERCIAL LTDA com o valor R$ 506,79.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:13:50 horas, no lote (15) - Liquidificador industrial - inox,

confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 1,5 litros; potência mínima: 400w.

Garantia mínima do fornecedor 12 meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:14:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (15) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade

mínima de 1,5 litros; potência mínima: 400w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:12:07 horas, no lote (16) - Lixeira para coleta seletiva em

polipropileno (pp) ou polietileno (pe); com tampa basculante; capacidade minima para 23

litros, com tolerância de 3 litros; com identificação do tipo de material destinado (para

plásticos, para metais, etc); cestos soltos, independentes, sem suporte; o formato (cilíndrico,

quadrado, retangular) não importa, desde que o lote todo tenha o mesmo padrão; nas cores
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e quantidades abaixo: marrom (orgânicos), azul ( papel. Papelão), vermelho (plástico),

amarelo (metal), verde (vidro) branco (ambulatorial, serviços de saúde) cinza (resíduos não

recicláveis, misturados, contaminados, não passíveis de separação). -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:14:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - Lixeira para coleta seletiva em polipropileno (pp) ou polietileno (pe); com

tampa basculante; capacidade minima para 23 litros, com tolerância de 3 litros; com

identificação do tipo de material destinado (para plásticos, para metais, etc); cestos soltos,

independentes, sem suporte; o formato (cilíndrico, quadrado, retangular) não importa, desde

que o lote todo tenha o mesmo padrão; nas cores e quantidades abaixo: marrom

(orgânicos), azul ( papel. Papelão), vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro)

branco (ambulatorial, serviços de saúde) cinza (resíduos não recicláveis, misturados,

contaminados, não passíveis de separação). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:11:09 horas, no lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de

som com 12 entradas de canais xlr com pré amplificadores, leds de pico em todos os canais,

saída master balanceada com conectores xlr, saída para fone de ouvido com equalização

para fone, saída estéreo rca, equalizador britânico neoclássico de três bandas. Uma saída

de multi efeitos com controle por canal para regular efeito ou auxiliar, entrada externa para

efeitos, entrada usb player, phantom power + 48v, padrão de instalação em racks para maior

flexibilidade de instalação, fonte de energia (100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta

transiente superior e baixo consumo de energia -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 15:04:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:04:02 horas, no lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de

som com 12 entradas de canais xlr com pré amplificadores, leds de pico em todos os canais,

saída master balanceada com conectores xlr, saída para fone de ouvido com equalização

para fone, saída estéreo rca, equalizador britânico neoclássico de três bandas. Uma saída

de multi efeitos com controle por canal para regular efeito ou auxiliar, entrada externa para

efeitos, entrada usb player, phantom power + 48v, padrão de instalação em racks para maior

flexibilidade de instalação, fonte de energia (100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta

transiente superior e baixo consumo de energia -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A

EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA

READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A

EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/10/2022, às 15:48:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 06/10/2022, às 15:48:23 horas, no lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de

som com 12 entradas de canais xlr com pré amplificadores, leds de pico em todos os canais,

saída master balanceada com conectores xlr, saída para fone de ouvido com equalização

para fone, saída estéreo rca, equalizador britânico neoclássico de três bandas. Uma saída

de multi efeitos com controle por canal para regular efeito ou auxiliar, entrada externa para

efeitos, entrada usb player, phantom power + 48v, padrão de instalação em racks para maior

flexibilidade de instalação, fonte de energia (100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta

transiente superior e baixo consumo de energia -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em

edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o

presente lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:48:23 horas, no lote (17) - Mesa de som - 12 canais. Mesa de

som com 12 entradas de canais xlr com pré amplificadores, leds de pico em todos os canais,

saída master balanceada com conectores xlr, saída para fone de ouvido com equalização

para fone, saída estéreo rca, equalizador britânico neoclássico de três bandas. Uma saída

de multi efeitos com controle por canal para regular efeito ou auxiliar, entrada externa para

efeitos, entrada usb player, phantom power + 48v, padrão de instalação em racks para maior

flexibilidade de instalação, fonte de energia (100 - 240 v~), som livre de ruídos, resposta

transiente superior e baixo consumo de energia -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS

E EQUIPAMENTOS LTD com o valor R$ 1.101,92.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:17:05 horas, no lote (18) - Microfone com cabo. Microfone

dinâmico supercardioide, faixa de frequência altas expandida, qualidade sonora consistente

(mesmo em distancia diferentes, saindo do eixo) manejo de alta pressão sonora, seletor

on/off( lig. / desl.) Opcional, isolamento de sons de manejo, bobina de compensação,

excelente rejeição a feedback, construção forte em metal, frequência de resposta 50 hz a 15

khz, impedância terminação 150 a 310 ohm, conectores xlr macho de 3 pinos. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:17:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (18) - Microfone com cabo. Microfone dinâmico supercardioide, faixa de

frequência altas expandida, qualidade sonora consistente (mesmo em distancia diferentes,

saindo do eixo) manejo de alta pressão sonora, seletor on/off( lig. / desl.) Opcional,

isolamento de sons de manejo, bobina de compensação, excelente rejeição a feedback,

construção forte em metal, frequência de resposta 50 hz a 15 khz, impedância terminação

150 a 310 ohm, conectores xlr macho de 3 pinos. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.
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    No dia 28/09/2022, às 10:43:20 horas, no lote (19) - Microfone sem fio 42 mhz largura da

banda, 1680 frequência sintonizáveis uhf para recepção interferência livre, frequência

sistema de banco de dados aprimorado com até 12 frequências compatíveis, tom silenciador

piloto para eliminar a interferência rf, frequência aprimorada faixa af, faixa da origem,

sensibilidade a gravações e comentários, sincronização sem fio do transmissor através de

infravermelho, interface de operação fácil, menu de utilização com opções de maior controle,

visor gráfico iluminado, auto-lock função que evita mudanças acidental de configurações,

hdx compander para som cristalino, indicador de bateria, módulo fácil microfone permutáveis

de série evolução, faixa sem fio frequência 615-698 mhz. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:17:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (19) - Microfone sem fio 42 mhz largura da banda, 1680 frequência sintonizáveis

uhf para recepção interferência livre, frequência sistema de banco de dados aprimorado com

até 12 frequências compatíveis, tom silenciador piloto para eliminar a interferência rf,

frequência aprimorada faixa af, faixa da origem, sensibilidade a gravações e comentários,

sincronização sem fio do transmissor através de infravermelho, interface de operação fácil,

menu de utilização com opções de maior controle, visor gráfico iluminado, auto-lock função

que evita mudanças acidental de configurações, hdx compander para som cristalino,

indicador de bateria, módulo fácil microfone permutáveis de série evolução, faixa sem fio

frequência 615-698 mhz. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:43:33 horas, no lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos

avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30

mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo

40 x30 tipo monobloco com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó.

Produto aprovado pelo inmetro. Medida da mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco:

3,00x35x45m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022,

às 15:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:01:56 horas, no lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos

avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30

mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo

40 x30 tipo monobloco com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó.

Produto aprovado pelo inmetro. Medida da mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco:

3,00x35x45m. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS
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DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:48:40 horas, no lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos

avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30

mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo

40 x30 tipo monobloco com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó.

Produto aprovado pelo inmetro. Medida da mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco:

3,00x35x45m. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:48:40 horas, no lote (20) - Mesa de refeitório com 2 bancos

avulsos, tampo em mdf 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30

mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em pvc ou fórmica. Estrutura em aço tubo

40 x30 tipo monobloco com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó.

Produto aprovado pelo inmetro. Medida da mesa: 3,00m x 0,80m; medidas banco:

3,00x35x45m. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT com o valor R$

12.630,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:43:44 horas, no lote (21) - Notebook intel core i5-10300h (2.5

ghz até 4.5 ghz, cache de 8mb, quad-core, 10ª geração) / windows 10 home single

language, de 64 bits - em português (brasil) / placa de vídeo dedicada nvidia geforce gtx

1650 ti com 4gb de gddr6 / memória de 8gb (2x4gb), ddr4, 2933mhz, expansível até 32 gb (2

slots sodimm, sem slot livre) / ssd de 512 gb pcle nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:18:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - Notebook intel core i5-10300h (2.5 ghz até 4.5 ghz, cache de 8mb, quad-

core, 10ª geração) / windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil) /

placa de vídeo dedicada nvidia geforce gtx 1650 ti com 4gb de gddr6 / memória de 8gb

(2x4gb), ddr4, 2933mhz, expansível até 32 gb (2 slots sodimm, sem slot livre) / ssd de 512

gb pcle nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:37:23 horas, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50

polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana;

brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl),

controle remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

16:08:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 16:08:34 horas, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50

polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana;

brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl),

controle remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm -  a

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

coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia 06/10/2022, às 15:03:10 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:03:10 horas, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50

polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana;

brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl),

controle remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/10/2022, às 15:49:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:12 horas, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50

polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana;

brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl),

controle remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:12 horas, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50

polegadas; resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana;

brilho: 350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl),

controle remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm -  pelo

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

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 2.876,00.
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    No dia 28/09/2022, às 10:44:03 horas, no lote (23) - Ventilador oscilante de parede nevoa

d'água 50cm, estrutura em inox, reservatório em pvc, contem válvula de regulagem de

névoa ou de vazão de água, hélice de três pás em alumínio acoplado diretamente ao eixo do

motor, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão

do ventilador: máximo 4700m3/h mínimo 1000m3/h; vazão da água: máximo 17,5 litros/h

mínimo 01 litro/h; rotação: ventilador- 1100 rpm, centrifugo- 3500 rpm, voltagem bivolt, peso

bruto aproximado 18,5kg, garantia 1 ano -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:18:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (23) - Ventilador oscilante de parede nevoa d'água 50cm, estrutura em inox,

reservatório em pvc, contem válvula de regulagem de névoa ou de vazão de água, hélice de

três pás em alumínio acoplado diretamente ao eixo do motor, controle de velocidade

rotativo, rpm 1.430 igual ou superior aproximadamente, vazão do ventilador: máximo

4700m3/h mínimo 1000m3/h; vazão da água: máximo 17,5 litros/h mínimo 01 litro/h; rotação:

ventilador- 1100 rpm, centrifugo- 3500 rpm, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 18,5kg,

garantia 1 ano - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:47:22 horas, no lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm,

grade de aço, cor preto, seis pás, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou

superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s aproximado, consumo 20kwh, potência nominal

do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da

caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 15:02:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:02:21 horas, no lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm,

grade de aço, cor preto, seis pás, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou

superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s aproximado, consumo 20kwh, potência nominal

do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da

caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 06/10/2022, às 15:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:25 horas, no lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm,

grade de aço, cor preto, seis pás, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou
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superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s aproximado, consumo 20kwh, potência nominal

do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da

caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:25 horas, no lote (24) - Ventilador oscilante de parede 50cm,

grade de aço, cor preto, seis pás, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430 igual ou

superior aproximadamente, vazão 0,93m³/s aproximado, consumo 20kwh, potência nominal

do motor 200w, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 5,125kg, tamanho aproximado da

caixa 60 x 16,5 x 75,5. Garantia 1 ano -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI - com o valor R$ 2.700,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:47:05 horas, no lote (25) - Aparelho ar condicionado,

capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 110/220 V, tipo split, modelo split inverter,

características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:19:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (25) - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão

110/220 V, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle

remoto/display digital/timer/selo procel. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 10:49:40 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 15:04:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 15:04:14 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

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

seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: FRONT

COMERCIAL LTDA. No dia 05/10/2022, às 15:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 15:25:59 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

em Alumínio -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2022, às

15:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2022, às 15:03:24 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

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

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:49:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:36 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:36 horas, no lote (26) - Escada Extensível, 2 x 10 Degraus

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

empresa FRONT COMERCIAL LTDA com o valor R$ 734,25.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:00:39 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 15:04:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 15:04:20 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

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

seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: FRONT

COMERCIAL LTDA. No dia 05/10/2022, às 15:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 15:26:14 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

7 Degraus -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2022, às

15:03:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:03:34 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

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

foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO

EDITAL,  APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,  BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

06/10/2022, às 15:49:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 15:49:47 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.
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    No dia 06/10/2022, às 15:49:47 horas, no lote (27) - Escada Doméstica em Alumínio com

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

empresa FRONT COMERCIAL LTDA com o valor R$ 266,81.

 

    No lote (28) - FORRO PVC, 8 mm, com instalação completa, forro branco

neve, com espessura de 8mm, com acabamento em moldura larga e barrotes. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:07:21 horas, no lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40 -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

17:10:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2022, às 17:11:32 horas, no lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40 -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2022, às 16:54:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:54:08 horas, no lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40 -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:37:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:37:45 horas, no lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40 -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:37:45 horas, no lote (29) - CACAROLA HOTEL N 40 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 1.635,76.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:10:00 horas, no lote (30) - CACAROLA N 40 STANDARD 24 L -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:20:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (30) - CACAROLA N 40 STANDARD 24 L - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.
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    No dia 28/09/2022, às 11:07:48 horas, no lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:50:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:50:30 horas, no lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item. No dia

07/10/2022, às 10:39:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:39:53 horas, no lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:39:53 horas, no lote (31) - CACAROLA N 32 STANDARD 11,9 L

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

LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 157,12.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:09:15 horas, no lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:55:42 horas, no lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:40:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:09 horas, no lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:09 horas, no lote (32) - CACAROLA N 36 STANDARD 16,3 L

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

LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 369,99.
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    No dia 28/09/2022, às 11:17:16 horas, no lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:55:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:55:54 horas, no lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:40:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:25 horas, no lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:25 horas, no lote (33) - CACAROLA N 38 STANDARD 20 L -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 885,15.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:13:21 horas, no lote (34) - CACAROLA N 60 -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:22:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (34) - CACAROLA N 60 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:13:01 horas, no lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:56:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:56:08 horas, no lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:40:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2022, às 10:40:39 horas, no lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:39 horas, no lote (35) - CALDEIRÃO N° 30 STANDARD 18,3

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

LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 445,59.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:30:26 horas, no lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:56:19 horas, no lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:40:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:50 horas, no lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:40:50 horas, no lote (36) - CALDEIRÃO N° 34 STANDARD 25,6

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

LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 439,06.

 

    No lote (37) - CALDEIRÃO N° 40 STANDARD 42 L - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:33:56 horas, no lote (38) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 32 ALÇA

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:23:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (38) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 32 ALÇA MADEIRA - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.
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    No dia 28/09/2022, às 11:38:23 horas, no lote (39) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 28 ALÇA

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:23:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (39) - CALDEIRÃO FUNDIDO N° 28 ALÇA MADEIRA - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:42:17 horas, no lote (40) - CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N°

28 � ALÇA INTERIÇA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 05/10/2022, às 14:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (40) - CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N° 28 � ALÇA INTERIÇA - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:43:43 horas, no lote (41) - GARFO DE MESA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:56:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:56:48 horas, no lote (41) - GARFO DE MESA -  a situação do

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:46:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:37 horas, no lote (41) - GARFO DE MESA -  a situação do

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

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:37 horas, no lote (41) - GARFO DE MESA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO

LTDA-ME com o valor R$ 457,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:43:54 horas, no lote (42) - FACA CHURRASCO -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:56:57 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:56:57 horas, no lote (42) - FACA CHURRASCO -  a situação do

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:46:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:21 horas, no lote (42) - FACA CHURRASCO -  a situação do

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

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:21 horas, no lote (42) - FACA CHURRASCO -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 636,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:50:35 horas, no lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

06/10/2022, às 16:57:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:07 horas, no lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA

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

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 10:46:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:12 horas, no lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:12 horas, no lote (43) - FACA 7 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 284,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:52:23 horas, no lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

06/10/2022, às 16:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:20 horas, no lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA

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

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 10:46:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:00 horas, no lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:46:00 horas, no lote (44) - FACA 8 POLEGADAS PEIXEIRA

AÇO CARBONO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 11:59:36 horas, no lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8 -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:57:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:30 horas, no lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8 -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:45:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:47 horas, no lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8 -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:47 horas, no lote (45) - FACA CARNES BRANCA 8 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 61,68.
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    No dia 28/09/2022, às 12:03:35 horas, no lote (46) - CHAIRA GEDEX -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:57:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:38 horas, no lote (46) - CHAIRA GEDEX -  a situação do lote

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:45:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:38 horas, no lote (46) - CHAIRA GEDEX -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:38 horas, no lote (46) - CHAIRA GEDEX -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO

LTDA-ME com o valor R$ 64,27.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:09:22 horas, no lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:57:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:47 horas, no lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:45:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:29 horas, no lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:29 horas, no lote (47) - ESPREMEDOR DE BATATAS -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 34,03.
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    No dia 28/09/2022, às 12:13:47 horas, no lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:57:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:57:55 horas, no lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:45:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:18 horas, no lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:18 horas, no lote (48) - CONCHA FEIJÃO INOX -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 103,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:11:15 horas, no lote (49) - ESPUMADEIRA INOX -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:58:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:58:05 horas, no lote (49) - ESPUMADEIRA INOX -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:45:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:07 horas, no lote (49) - ESPUMADEIRA INOX -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:45:07 horas, no lote (49) - ESPUMADEIRA INOX -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR
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COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 349,60.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:10:37 horas, no lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16 -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:58:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:58:15 horas, no lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16 -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:44:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:44:53 horas, no lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16 -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:44:53 horas, no lote (50) - ASSADEIRA REDONDA ALTA 16 -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:18:46 horas, no lote (51) - COLHER � ESPATULA -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:58:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:58:35 horas, no lote (51) - COLHER � ESPATULA -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:52:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:52:19 horas, no lote (51) - COLHER � ESPATULA -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.
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    No dia 07/10/2022, às 10:52:19 horas, no lote (51) - COLHER � ESPATULA -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 86,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:25:25 horas, no lote (52) - FACA 761 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:26:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (52) - FACA 761 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:25:37 horas, no lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:58:50 horas, no lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:51:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:54 horas, no lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:54 horas, no lote (53) - PENEIRA INOX CABO 16 CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 36,70.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:34:15 horas, no lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:58:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:58:58 horas, no lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE
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HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:51:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:44 horas, no lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:44 horas, no lote (54) - PEGADOR DE MASSA 21 CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 97,80.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:34:43 horas, no lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:59:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:59:07 horas, no lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:51:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:32 horas, no lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:51:32 horas, no lote (55) - SACA ROLHAS CLASSIC PRETO -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 22,76.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:35:47 horas, no lote (56) - CANECA DE VIDRO

BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 16:59:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:59:20 horas, no lote (56) - CANECA DE VIDRO

BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:50:21 horas, no lote (56) - CANECA DE VIDRO

BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em

edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o

presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:50:21 horas, no lote (56) - CANECA DE VIDRO

BOROSSILICATO RESISTENTE A CALOR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$

4.218,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:33:04 horas, no lote (57) - RALADOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:27:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (57) - RALADOR - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:38:32 horas, no lote (58) - DESCASCADOR -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:27:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (58) - DESCASCADOR - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:44:22 horas, no lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:59:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:59:31 horas, no lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:50:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

07/10/2022 Página 57 de 83



 

    No dia 07/10/2022, às 10:50:01 horas, no lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:50:01 horas, no lote (59) - BATEDOR DE OVOS 35 CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 29,12.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:52:27 horas, no lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

16:59:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 16:59:57 horas, no lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA, COM DESCONTO. No dia

07/10/2022, às 10:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:49:49 horas, no lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:49:49 horas, no lote (60) - BATEDOR DE OVOS 25 CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 18,50.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:53:33 horas, no lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:00:22 horas, no lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:57:18
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:57:18 horas, no lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:57:18 horas, no lote (61) - PRATO FUNDO DURALEX -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 12:55:07 horas, no lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:00:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:00:30 horas, no lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:57:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:57:04 horas, no lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:57:04 horas, no lote (62) - TABUA RETANGULAR 37X23 CM -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 179,28.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:00:16 horas, no lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU

COM ALÇA 33X24X1,5 CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 06/10/2022, às 17:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:00:41 horas, no lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU

COM ALÇA 33X24X1,5 CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO
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AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 10:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:53 horas, no lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU

COM ALÇA 33X24X1,5 CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos,

não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:53 horas, no lote (63) - TABUA DE CHURRASCO BAMBU

COM ALÇA 33X24X1,5 CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 93,24.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:08:33 horas, no lote (64) - GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA

2,5 L INX/PRETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:30:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (64) - GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 2,5 L INX/PRETO - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:08:46 horas, no lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8

LITROS PRETA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022,

às 17:00:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:00:55 horas, no lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8

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

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 10:56:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:37 horas, no lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8

LITROS PRETA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:37 horas, no lote (65) - GARRAFA AIR POT PP SLIM 1,8

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

empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 91,74.
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    No dia 28/09/2022, às 13:09:25 horas, no lote (66) - GARRAFA TÉRMICA COM GATILHO

0,5 LITROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (66) - GARRAFA TÉRMICA COM GATILHO 0,5 LITROS - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:13:01 horas, no lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO �

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022,

às 17:01:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:01:08 horas, no lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO �

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

o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:56:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:26 horas, no lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO �

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:26 horas, no lote (67) - BULE VIENA GATILHO 1 LITRO �

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

empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 69,90.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:14:48 horas, no lote (68) - BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (68) - BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO CINZA - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:25:21 horas, no lote (69) - SACO ALVEJADO EXTRA 50X70

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às
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14:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (69) - SACO ALVEJADO EXTRA 50X70 CM - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:25:35 horas, no lote (70) - PORTA GUARDANAPO -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 17:01:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:01:21 horas, no lote (70) - PORTA GUARDANAPO -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:56:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:14 horas, no lote (70) - PORTA GUARDANAPO -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:56:14 horas, no lote (70) - PORTA GUARDANAPO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 65,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:25:48 horas, no lote (71) - BALDE PLASTICO 15 C/ALÇA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (71) - BALDE PLASTICO 15 C/ALÇA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:40:14 horas, no lote (72) - FRIG HOTEL MAX GOURMET 32

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

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (72) - FRIG HOTEL MAX GOURMET 32 ANTIADERENTE - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.
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    No dia 28/09/2022, às 13:35:14 horas, no lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:01:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:01:36 horas, no lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:58:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:58:32 horas, no lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:58:32 horas, no lote (73) - PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 563,30.

 

    No lote (74) - PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:40:53 horas, no lote (75) - BATEDOR MACIÇO PARA

PEIXARIA 33 CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (75) - BATEDOR MACIÇO PARA PEIXARIA 33 CM - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:34:48 horas, no lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:01:50 horas, no lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE
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HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 10:59:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 10:59:55 horas, no lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:59:55 horas, no lote (76) - PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 146,25.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:39:59 horas, no lote (77) - TRITURADOR DE ALHO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (77) - TRITURADOR DE ALHO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:53:21 horas, no lote (78) - FRIGIDEIRA WOK ORIENTAL 28

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (78) - FRIGIDEIRA WOK ORIENTAL 28 COM CABO - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:51:50 horas, no lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:02:01 horas, no lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:00:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:00:04 horas, no lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10

KG -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:00:04 horas, no lote (79) - BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 10

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

UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 35,28.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:56:24 horas, no lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:14:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:14:58 horas, no lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA, com desconto. No dia 07/10/2022,

às 11:00:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:00:14 horas, no lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:00:14 horas, no lote (80) - SOCADOR DE ALHO EXTRA 9 CM -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 76,24.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:08:09 horas, no lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24 -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 17:03:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:03:04 horas, no lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24 -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:04:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2022, às 11:04:37 horas, no lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24 -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:37 horas, no lote (81) - CHALEIRA HOTEL 24 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 138,88.

 

    No dia 28/09/2022, às 13:59:01 horas, no lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO

CABO DE ALUMINIO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No

dia 06/10/2022, às 17:03:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:03:14 horas, no lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO

CABO DE ALUMINIO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO

AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 11:04:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:20 horas, no lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO

CABO DE ALUMINIO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos,

não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:20 horas, no lote (82) - CONCHA LINHA HOTEL N° 14 CO

CABO DE ALUMINIO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 93,38.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:08:24 horas, no lote (83) - ROLO PROFISSIONAL

POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 17:03:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:03:24 horas, no lote (83) - ROLO PROFISSIONAL

POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA
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VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:12 horas, no lote (83) - ROLO PROFISSIONAL

POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:12 horas, no lote (83) - ROLO PROFISSIONAL

POLIETILENO DIAMETRO 6X20 CM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 140,00.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:08:37 horas, no lote (84) - ASSADEIRA RET. ALTA 47X34X7

CM N° 5 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022,

às 14:38:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (84) - ASSADEIRA RET. ALTA 47X34X7 CM N° 5 - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:15:00 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

08:20:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:03:31 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/10/2022, às 17:04:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:04:58 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2022, às 17:05:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:05:23 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

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

seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:04:04
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:04 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:04:04 horas, no lote (85) - FORMA ASSADEIRA DE PÃO N° 3 -

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

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 86,16.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:16:26 horas, no lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35 -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:05:34 horas, no lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35 -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:03:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:54 horas, no lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35 -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:54 horas, no lote (86) - LAVADOR DE ARROZ N° 35 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 290,94.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:18:34 horas, no lote (87) - RALADOR 4 FACES VM/BCO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (87) - RALADOR 4 FACES VM/BCO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:20:18 horas, no lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:05:44 horas, no lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:03:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:45 horas, no lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:45 horas, no lote (88) - CANECÃO EXTRA 16 CM -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 163,89.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:30:37 horas, no lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022,

às 17:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:05:54 horas, no lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 11:03:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:35 horas, no lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:35 horas, no lote (89) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 25

L COM TAMPA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 244,50.
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    No dia 28/09/2022, às 14:32:04 horas, no lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022,

às 17:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:06:04 horas, no lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS

DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

07/10/2022, às 11:03:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:27 horas, no lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15

L COM TAMPA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:03:27 horas, no lote (90) - CAIXA SUPER CONSERVADORA 15

L COM TAMPA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 205,89.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:38:10 horas, no lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às

17:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:06:37 horas, no lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L -  a

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:05:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:05:53 horas, no lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:05:53 horas, no lote (91) - LIXEIRA COM PEDAL 20 L -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 250,00.
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    No dia 28/09/2022, às 14:38:25 horas, no lote (92) - ESCORREDOR DE PRATOS 48X32

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (92) - ESCORREDOR DE PRATOS 48X32 CM - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:41:30 horas, no lote (93) - ESCORREDOR DE PRATOS 33X13

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:40:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (93) - ESCORREDOR DE PRATOS 33X13 CM - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No lote (94) - JARRA 2 L CORES - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:45:24 horas, no lote (95) - PORTA PÃO VELHO COM TAMPA -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:40:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (95) - PORTA PÃO VELHO COM TAMPA - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:41:47 horas, no lote (96) - PORTA BOLO PLUS -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:40:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (96) - PORTA BOLO PLUS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 14:44:53 horas, no lote (97) - BACIA CANELADA 35 LITROS -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às

14:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (97) - BACIA CANELADA 35 LITROS - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.
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    No dia 28/09/2022, às 14:57:35 horas, no lote (98) - BACIA MÉDIA 6,7L -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 05/10/2022, às 14:41:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (98) - BACIA MÉDIA 6,7L - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 15:08:18 horas, no lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 06/10/2022, às 17:06:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2022, às 17:06:19 horas, no lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM -  a situação

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

CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL,

APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE

HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 07/10/2022, às 11:06:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2022, às 11:06:03 horas, no lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 07/10/2022, às 11:06:03 horas, no lote (99) - CUBA GN ½ X 100 MM -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UTI-LAR

COMERCIO LTDA-ME com o valor R$ 405,75.

 

    No dia 28/09/2022, às 15:01:38 horas, no lote (100) - TACHO ESMA. P/ FRITURA

PRETO 35 MAD 14 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:41:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (100) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 35 MAD 14 - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2022, às 15:04:42 horas, no lote (101) - TACHO ESMA. P/ FRITURA

PRETO 50 MAD 20 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

05/10/2022, às 14:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (101) - TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 50 MAD 20 - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:04:24 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (3)

- Batedeira pequena tipo planetária, capacidade mínima de 4 litros;

Com no mínimo 8 velocidades + função pulsar; comprimento mínimo do cabo elétrico: 1m;

Tensão elétrica: 127v ou bivolt;

Potência mínima de 300 w;

Contendo no mínimo os seguintes itens:

Tigela em inox. 03 tipos de batedores

(globo, pá e gancho), porta fio,

Alimentador acoplável a tigela, trava de

Segurança; base antiaderente; cor branca

Com detalhes em inox; medindo

Aproximadamente: a31x l24xc3,5cm;

Garantia mínima de 03 meses. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor

esta acima do estimado e que a empresa não apresentou contraproposta, o arrematante

será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:05:46 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E

SERVICOS EIRELI -, no lote (4) - Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3

torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora.

Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos

entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento

térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para

regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v.

Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor esta acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:07:22 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E

SERVICOS EIRELI -, no lote (5) - Bebedouro industrial piso 200 litros em inox com 4

torneiras: capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora.

Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos

entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em

07/10/2022 Página 73 de 83



chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico.

Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304.

Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão

127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante

informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:08:45 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI, no

lote (9) - Colchão para cama solteiro d33; revestido em tecido liso de poliéster, medindo

14x188x88. Espuma antichama, antiácaro, antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e

nesta deve constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto,

dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga, data de fabricação,

composição de tecido e prazo de garantia. Obs.: os materiais constituintes deverão possuir

proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Selo do inmetro. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(11) - Extensão elétrica com 3 tomadas; 30mts; 20 amperes. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:11:36 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(12) - Fogão a gás; material: aço esmaltado; 5 bocas; acendimento manual ou automático;

queimadores: 2q ramal de 1,7kw / 2q família de 2,0kw / 1qmega chama de 3,0kw; painel:

manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno: aproximadamente

86,5 litros; prateleiras do forno: removíves; forno: autolimpante; com pé, proteção térmica

traseira; consumo de gás: classe a garantia � 1 ano de garantia. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:11:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(13) - Geladeira/refrigerador duplex; sistema de refrigeração frost free; cor branco; duas

portas; controle de temperatura externo; capacidade total liquida 375 litros; classificação

energética a; voltagem 110 v; diimensões: 179,0 cm x 60,0 cm x 68,1 cm; peso 48 quilos;

garantia de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está
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acima do estimado e o arrematante não apresentou contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:14:26 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(15) - Liquidificador industrial - inox, confeccionado em aço inox; capacidade mínima de 1,5

litros; potência mínima: 400w. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não

apresentou contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:14:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(16) - Lixeira para coleta seletiva em polipropileno (pp) ou polietileno (pe); com tampa

basculante; capacidade minima para 23 litros, com tolerância de 3 litros; com identificação

do tipo de material destinado (para plásticos, para metais, etc); cestos soltos,

independentes, sem suporte; o formato (cilíndrico, quadrado, retangular) não importa, desde

que o lote todo tenha o mesmo padrão; nas cores e quantidades abaixo: marrom

(orgânicos), azul ( papel. Papelão), vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro)

branco (ambulatorial, serviços de saúde) cinza (resíduos não recicláveis, misturados,

contaminados, não passíveis de separação). O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou contraproposta, o

mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:17:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS DE, no lote (18) - Microfone com cabo. Microfone dinâmico

supercardioide, faixa de frequência altas expandida, qualidade sonora consistente (mesmo

em distancia diferentes, saindo do eixo) manejo de alta pressão sonora, seletor on/off( lig. /

desl.) Opcional, isolamento de sons de manejo, bobina de compensação, excelente rejeição

a feedback, construção forte em metal, frequência de resposta 50 hz a 15 khz, impedância

terminação 150 a 310 ohm, conectores xlr macho de 3 pinos. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:17:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS DE, no lote (19) - Microfone sem fio 42 mhz largura da banda, 1680

frequência sintonizáveis uhf para recepção interferência livre, frequência sistema de banco

de dados aprimorado com até 12 frequências compatíveis, tom silenciador piloto para

eliminar a interferência rf, frequência aprimorada faixa af, faixa da origem, sensibilidade a

gravações e comentários, sincronização sem fio do transmissor através de infravermelho,
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interface de operação fácil, menu de utilização com opções de maior controle, visor gráfico

iluminado, auto-lock função que evita mudanças acidental de configurações, hdx compander

para som cristalino, indicador de bateria, módulo fácil microfone permutáveis de série

evolução, faixa sem fio frequência 615-698 mhz. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:18:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS DE, no lote (21) - Notebook intel core i5-10300h (2.5 ghz até 4.5 ghz,

cache de 8mb, quad-core, 10ª geração) / windows 10 home single language, de 64 bits - em

português (brasil) / placa de vídeo dedicada nvidia geforce gtx 1650 ti com 4gb de gddr6 /

memória de 8gb (2x4gb), ddr4, 2933mhz, expansível até 32 gb (2 slots sodimm, sem slot

livre) / ssd de 512 gb pcle nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante não apresentou

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:18:52 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(23) - Ventilador oscilante de parede nevoa d'água 50cm, estrutura em inox, reservatório em

pvc, contem válvula de regulagem de névoa ou de vazão de água, hélice de três pás em

alumínio acoplado diretamente ao eixo do motor, controle de velocidade rotativo, rpm 1.430

igual ou superior aproximadamente, vazão do ventilador: máximo 4700m3/h mínimo

1000m3/h; vazão da água: máximo 17,5 litros/h mínimo 01 litro/h; rotação: ventilador- 1100

rpm, centrifugo- 3500 rpm, voltagem bivolt, peso bruto aproximado 18,5kg, garantia 1 ano. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o

arrematante não apresentou contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:19:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote

(25) - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 110/220 V,

tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display

digital/timer/selo procel. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está

acima do estimado e o arrematante não apresentou contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:20:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (30) -

CACAROLA N 40 STANDARD 24 L. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta,

o mesmo será desclassificado.
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    No dia 05/10/2022, às 14:22:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (34) -

CACAROLA N 60. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do

estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:23:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (38) -

CALDEIRÃO FUNDIDO N° 32 ALÇA MADEIRA. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:23:29 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (39) -

CALDEIRÃO FUNDIDO N° 28 ALÇA MADEIRA. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:23:40 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (40) -

CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N° 28 � ALÇA INTERIÇA. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:26:45 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (52) -

FACA 761. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do

estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:27:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (57) -

RALADOR. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do

estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:27:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (58) -

DESCASCADOR. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima do

estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será
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desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:30:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (64) -

GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 2,5 L INX/PRETO. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:30:26 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (66) -

GARRAFA TÉRMICA COM GATILHO 0,5 LITROS. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:31:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (68) -

BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO CINZA. O motivo da desclassificação foi: Considerando que

o valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:32:15 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (69) -

SACO ALVEJADO EXTRA 50X70 CM. O motivo da desclassificação foi: Considerando que

o valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:36:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (71) -

BALDE PLASTICO 15 C/ALÇA. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor

está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o

mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (72) -

FRIG HOTEL MAX GOURMET 32 ANTIADERENTE. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:37:05 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (75) -

BATEDOR MACIÇO PARA PEIXARIA 33 CM. O motivo da desclassificação foi:
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Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:37:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (77) -

TRITURADOR DE ALHO. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está

acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo

será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:37:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (78) -

FRIGIDEIRA WOK ORIENTAL 28 COM CABO. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:38:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (84) -

ASSADEIRA RET. ALTA 47X34X7 CM N° 5. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:39:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (87) -

RALADOR 4 FACES VM/BCO. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor

está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o

mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:40:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (92) -

ESCORREDOR DE PRATOS 48X32 CM. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:40:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (93) -

ESCORREDOR DE PRATOS 33X13 CM. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de

contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:40:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (95) -
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PORTA PÃO VELHO COM TAMPA. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

valor está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta,

o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:40:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (96) -

PORTA BOLO PLUS. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está

acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo

será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:41:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (97) -

BACIA CANELADA 35 LITROS. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor

está acima do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o

mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:41:32 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (98) -

BACIA MÉDIA 6,7L. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor está acima

do estimado e o arrematante informou a impossibilidade de contraproposta, o mesmo será

desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:41:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (100) -

TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 35 MAD 14. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:43:08 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME, no lote (101) -

TACHO ESMA. P/ FRITURA PRETO 50 MAD 20. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o valor está acima do estimado e o arrematante informou a

impossibilidade de contraproposta, o mesmo será desclassificado.

 

    No dia 05/10/2022, às 14:55:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E

SERVICOS EIRELI -, no lote (6) - Bomba submersa 4�, com motor de 1,2 cv, rebobinavel, 6

estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"
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Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor apresentou certidão

negativa de falência vencida em 24/09/2022, sendo que a sessão ocorreu no dia

28/09/2022, sendo desclassificado por não cumprir o item 14.7.3 "a" do edital.

 

    No dia 05/10/2022, às 16:08:34 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE

EQUIPAMENTOS DE, no lote (22) - Televisor com tamanho de tela de 50 polegadas;

resolução de imagem: 1920 x 1080 pixeis; definição: full hd; lcd; tela plana; brilho:

350cd/mm2; contraste: 2500:1. Recursos e conexões: funções: auto volume (avl), controle

remoto, mudo, on/off timer, sleep. Conexões: usb e hdmi; potência de saída: 16 w.

Dimensões aproximadas: largura: 1112 mm; altura: 665 mm; profundidade: 79 mm. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não apresentou a proposta inicial, o contrato social, as

declarações de fato impeditivo e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e apresentou certidão

negativa de débitos federais vencida, sendo desclassificado por não cumprimento dos itens

11.1, 14.7.1 "b", 14.7.2 "d" e itens 14.7.4 "a" e "b" do edital.

 

    No dia 06/10/2022, às 07:54:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (4)

- Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de 100 litros no

reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais

cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada

entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência,

fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido.

Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r

134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada

de 3 pinos. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor acima do estimado e não

tendo o arrematante apresentado contraproposta, será desclassificado.

 

    No dia 06/10/2022, às 07:54:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (5)

- Bebedouro industrial piso 200 litros em inox com 4 torneiras: capacidade de 200 litros no

reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Refrigeração de 300 l/h. 04 torneiras frontais

cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada

entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com

revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p (polipropileno),
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alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano

expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás

ecológico r 134 a. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 hp.

Tomada de 3 pinos. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor acima do

estimado e não tendo o arrematante apresentado contraproposta, será desclassificado.

 

    No dia 06/10/2022, às 07:55:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (6)

- Bomba submersa 4�, com motor de 1,2 cv, rebobinavel, 6 estágios

Características técnicas:  w3 mm: 1/2 cv

Eficiência: 110/220v

Potência: 60hz sucção (pol): 1"

Rotor (pol): 112mm

Recalque (pol): 3/4 mínima 15 - máxima 17

Características dimensões do produto para uso

Largura: 14,00cm altura: 235,00 cm comprimento: 29,00 cm

Peso do produto: aprox. 12,32 kg

01 ano de garantia. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor acima do

estimado e não tendo o arrematante apresentado contraproposta, será desclassificado.

 

    No dia 06/10/2022, às 07:55:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - VICTORIA COLCHOES EIRELI, no lote (9) -

Colchão para cama solteiro d33; revestido em tecido liso de poliéster, medindo 14x188x88.

Espuma antichama, antiácaro, antialérgico e antimofo. Etiqueta costurada e nesta deve

constar obrigatoriamente informações do fabricante, marca do produto, dimensões do

colchão, densidade nominal, suporte de carga, data de fabricação, composição de tecido e

prazo de garantia. Obs.: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro

e antialérgica. Selo do inmetro. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor

acima do estimado e não tendo o arrematante apresentado contraproposta, será

desclassificado.

 

    No dia 07/10/2022, às 10:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (1)

- Aparelho de ar-condicionado split 18.000 btus modelo: split high wall- ciclo: quente/frio- cor:

branca- ence: a- filtro de ar: anti-bactéria- vazão de ar na velocidade alta: no mínimo

700m³/h- contendo controle remoto- termostato digital- funções: sleep e swing-

voltagem:220v. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor acima do estimado

no processo e não tendo a empresa apresentado contraproposta, o fornecedor será

desclassificado.
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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.

 

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA

29.587.358/0001-44 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -

21.230.954/0001-60 UTI-LAR COMERCIO LTDA-ME

08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

08.848.339/0001-54 VICTORIA COLCHOES EIRELI

08.379.450/0001-49 VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT

38.027.007/0001-70 VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI
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