
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 013.601/2019)

 

     às 09:34:52 horas do dia 19/11/2019 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

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

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 013.601/2019 -

2019/018/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Argila

Lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Laje treliçada

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - Piso cerâmico

Lote (6) - Revestimento cerâmico

Lote (7) - Pastilha cerâmica

Lote (8) - Rejunte

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:39:13:990 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:39:13:990 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.098,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.190,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 13.895,00
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Lote (9) - Espaçador para cerâmica

Lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg

Lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg

Lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg

Lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Material de Construção

Lote (16) - Material de Construção

Lote (17) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 16,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.040,00

18/11/2019 17:53:00:715 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.039,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:25:39:390 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.120,00

18/11/2019 17:54:37:978 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.118,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:25:39:390 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.160,00

18/11/2019 17:54:37:978 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.159,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 17:54:37:978 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.885,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:25:39:390 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.933,00

18/11/2019 17:54:37:978 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.932,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 381,60

18/11/2019 15:45:53:078 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 381,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 574,50

18/11/2019 15:45:53:078 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 574,50
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Lote (18) - Material de Construção

Lote (19) - Material de Construção

Lote (20) - Material de Construção

Lote (21) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Material de Construção

Lote (24) - Material de Construção

Lote (25) - Material de Construção

Lote (26) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Material de Construção

Lote (29) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 574,00

18/11/2019 15:45:53:078 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 574,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 63,95

18/11/2019 15:45:53:078 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 63,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 71,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:28:34:317 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.725,00

18/11/2019 15:47:12:605 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.725,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:28:34:317 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 15,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:28:34:317 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 252,60

18/11/2019 15:47:12:605 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 252,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:39:56:151 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 62.167,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Material de Construção

Lote (34) - Material de Construção

Lote (35) - Material de Construção

Lote (36) - Material de Construção

Lote (37) - Material de Construção

Lote (38) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (39) - Material de Construção

Lote (40) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:00:558 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.451,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:00:558 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 633,00

19/11/2019 07:30:20:211 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 633,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:00:558 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 669,00

19/11/2019 07:30:20:211 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 669,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:57:372 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 860,00

19/11/2019 07:31:17:401 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:57:372 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.550,00

19/11/2019 07:31:17:401 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 17:56:18:633 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 23,50

18/11/2019 15:48:33:013 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23,55

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:42:57:372 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 171,95
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Lote (41) - Material de Construção

Lote (42) - Material de Construção

Lote (43) - Material de Construção

Lote (44) - Material de Construção

Lote (45) - Material de Construção

Lote (46) - Material de Construção

Lote (47) - Material de Construção

Lote (48) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 606,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 271,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.027,00

19/11/2019 07:32:42:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.027,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.614,00

19/11/2019 07:32:42:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.614,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 58,00

19/11/2019 07:32:42:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 58,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 86,00

19/11/2019 07:34:02:248 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 86,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.922,00

18/11/2019 17:58:08:215 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.921,00

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 3.922,00

18/11/2019 15:49:41:514 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.922,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 713,20

18/11/2019 17:58:08:215 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 713,00

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 713,20
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Lote (49) - Material de Construção

Lote (50) - Material de Construção

Lote (51) - Material de Construção

Lote (52) - Material de Construção

Lote (53) - Material de Construção

Lote (54) - Material de Construção

Lote (55) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 721,60

18/11/2019 17:58:08:215 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 719,40

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 721,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.961,20

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 3.961,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:48:25:098 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.931,50

19/11/2019 07:37:45:372 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.931,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 5.211,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:48:25:098 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.037,10

18/11/2019 17:59:49:714 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.036,00

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 3.037,10

19/11/2019 07:37:45:372 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.037,10

18/11/2019 16:28:44:515 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:48:25:098 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 24.153,50

18/11/2019 17:59:49:714 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 24.150,00

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 24.153,50

18/11/2019 18:53:24:782 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 19.474,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:48:25:098 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 20.609,10

18/11/2019 17:59:49:714 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 20.606,40

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 20.609,10
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Lote (56) - Material de Construção

Lote (57) - Material de Construção

Lote (58) - Material de Construção

Lote (59) - Material de Construção

Lote (60) - Material de Construção

Lote (61) - Material de Construção

Lote (62) - Material de Construção

18/11/2019 18:53:24:782 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 20.609,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:52:53:694 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 67.553,50

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 67.553,50

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 66.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:52:53:694 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 68.040,50

18/11/2019 18:01:18:536 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 68.040,00

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 68.040,50

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 66.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 12.272,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:52:53:694 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 31.188,00

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 31.188,00

19/11/2019 07:39:51:339 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 31.188,00

18/11/2019 15:50:35:649 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 31.188,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 24.000,00

18/11/2019 16:39:47:278 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 31.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:52:53:694 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 8.692,00

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 8.692,00

19/11/2019 07:39:51:339 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.692,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 6.848,00

18/11/2019 16:39:47:278 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 8.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:54:22:188 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.665,00

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 1.665,00

19/11/2019 07:40:22:792 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.665,00
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Lote (63) - Material de Construção

Lote (64) - Material de Construção

Lote (65) - Material de Construção

Lote (66) - Material de Construção

Lote (67) - Material de Construção

Lote (68) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:54:22:188 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 51.370,00

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 51.370,00

18/11/2019 15:51:48:194 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 51.370,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 80.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:54:22:188 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 51.370,00

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 51.370,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 72.820,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:54:22:188 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 10.400,00

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 10.400,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 19.200,00

18/11/2019 16:48:40:893 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 10.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 3.604,50

18/11/2019 19:09:33:241 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 19:13:55:360 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:56:35:260 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.129,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 61,28

19/11/2019 07:41:15:906 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.129,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.129,00

18/11/2019 19:13:55:360 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00

18/11/2019 16:50:29:579 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 6.129,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:56:35:260 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 430,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 425,00
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Lote (69) - Material de Construção

Lote (70) - Material de Construção

Lote (71) - Material de Construção

Lote (72) - Material de Construção

Lote (73) - Material de Construção

19/11/2019 07:41:15:906 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 430,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 430,00

18/11/2019 16:50:29:579 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:56:35:260 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 575,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 570,00

19/11/2019 07:41:15:906 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 575,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 575,00

18/11/2019 16:50:29:579 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 575,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:56:35:260 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.155,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.150,00

19/11/2019 07:41:15:906 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.155,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.155,00

18/11/2019 16:50:29:579 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.155,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.095,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.090,00

19/11/2019 07:42:25:964 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.095,00

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.095,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.095,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 500,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 495,00

19/11/2019 07:42:25:964 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 500,00

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 500,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 420,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 415,00

19/11/2019 07:42:25:964 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 420,00
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Lote (74) - Material de Construção

Lote (75) - Material de Construção

Lote (76) - Material de Construção

Lote (77) - Material de Construção

Lote (78) - Material de Construção

Lote (79) - Material de Construção

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 420,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 564,00

19/11/2019 07:42:25:964 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 564,00

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 564,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 564,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 252,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 251,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 252,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:00:28:018 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 476,00

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 475,00

18/11/2019 16:55:40:723 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 476,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:00:28:018 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.179,00

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.178,00

18/11/2019 16:55:40:723 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.179,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:00:28:018 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.177,00

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.175,20

18/11/2019 16:55:40:723 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 3.177,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:00:28:018 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.603,80

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.602,00

18/11/2019 16:55:40:723 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.603,00
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Lote (80) - Material de Construção

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (81) - Material de Construção

Lote (82) - Material de Construção

Lote (83) - Material de Construção

Lote (84) - Material de Construção

Lote (85) - Material de Construção

Lote (86) - Material de Construção

Lote (87) - Material de Construção

Lote (88) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 10.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.848,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 27.504,00

19/11/2019 07:36:51:137 C. S. COSTA - ME  R$ 27.504,00

19/11/2019 07:43:10:579 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 27.503,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 17.614,00

19/11/2019 07:36:51:137 C. S. COSTA - ME  R$ 17.614,00

19/11/2019 07:43:10:579 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 17.613,00

18/11/2019 15:57:52:272 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 17.614,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.125,00

19/11/2019 07:36:51:137 C. S. COSTA - ME  R$ 1.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:05:54:346 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.538,00

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 2.538,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:05:54:346 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.612,00

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 1.612,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 7.935,00
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Lote (89) - Material de Construção

Lote (90) - Material de Construção

Lote (91) - Material de Construção

Lote (92) - Material de Construção

Lote (93) - Material de Construção

Lote (94) - Material de Construção

Lote (95) - Material de Construção

Lote (96) - Material de Construção

Lote (97) - Material de Construção

Lote (98) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:05:54:346 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 7.433,00

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 7.433,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:05:54:346 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 9.313,50

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 9.313,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.546,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.941,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 13.905,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.611,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.734,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.891,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.122,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.423,00
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Lote (99) - Material de Construção

Lote (100) - Material de Construção

Lote (101) - Material de Construção

Lote (102) - Material de Construção

Lote (103) - Material de Construção

Lote (104) - Material de Construção

Lote (105) - Material de Construção

Lote (106) - Material de Construção

Lote (107) - Material de Construção

Lote (108) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.331,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.754,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:58:42:481 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 11.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:39:21:266 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.500,00

19/11/2019 07:43:42:552 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:39:21:266 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 11.361,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:40:28:682 C. S. COSTA - ME  R$ 1.780,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:40:28:682 C. S. COSTA - ME  R$ 1.657,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 3.051,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 6.958,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 590,00
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Lote (109) - Material de Construção

Lote (110) - Material de Construção

Lote (111) - Material de Construção

Lote (112) - Material de Construção

Lote (113) - Material de Construção

Lote (114) - Material de Construção

Lote (115) - Material de Construção

Lote (116) - Material de Construção

Lote (117) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 662,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 1.104,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 520,00

19/11/2019 07:45:01:621 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 2.339,00

19/11/2019 07:45:01:621 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.339,00

19/11/2019 07:39:58:543 ITACA EIRELI  R$ 2.338,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 4.954,00

19/11/2019 07:45:01:621 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.954,00

19/11/2019 07:39:58:543 ITACA EIRELI  R$ 4.952,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 6.621,50

19/11/2019 07:45:01:621 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.621,50

19/11/2019 07:39:58:543 ITACA EIRELI  R$ 6.620,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:45:01:621 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 161,00

19/11/2019 07:39:58:543 ITACA EIRELI  R$ 160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 144,50

19/11/2019 07:41:05:869 ITACA EIRELI  R$ 144,47

02/12/2019 Página 14 de 98



Lote (118) - Material de Construção

Lote (119) - Material de Construção

Lote (120) - Material de Construção

Lote (121) - Material de Construção

Lote (122) - Material de Construção

Lote (123) - Material de Construção

Lote (124) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 299,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.860,40

19/11/2019 07:41:05:869 ITACA EIRELI  R$ 1.860,38

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:40:05:550 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 244,00

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 244,00

19/11/2019 07:41:05:869 ITACA EIRELI  R$ 242,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:40:05:550 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 277,50

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 277,50

19/11/2019 07:41:05:869 ITACA EIRELI  R$ 277,47

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:42:35:265 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 360,30

19/11/2019 07:48:29:358 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 360,30

19/11/2019 07:42:22:552 ITACA EIRELI  R$ 360,29

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:42:35:265 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 167,00

19/11/2019 07:48:29:358 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 167,00

19/11/2019 07:42:22:552 ITACA EIRELI  R$ 165,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:42:35:265 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 99,00

19/11/2019 07:48:29:358 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 99,00

19/11/2019 07:42:22:552 ITACA EIRELI  R$ 99,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:42:35:265 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 271,50

19/11/2019 07:48:29:358 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 271,50
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Lote (125) - Material de Construção

Lote (126) - Material de Construção

Lote (127) - Material de Construção

Lote (128) - Material de Construção

Lote (129) - Material de Construção

Lote (130) - Material de Construção

Lote (131) - Material de Construção

19/11/2019 07:42:22:552 ITACA EIRELI  R$ 271,47

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:42:35:265 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 116,00

19/11/2019 07:48:29:358 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 116,00

19/11/2019 07:42:22:552 ITACA EIRELI  R$ 115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:43:35:356 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 173,00

19/11/2019 07:51:49:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 173,00

19/11/2019 07:43:33:183 ITACA EIRELI  R$ 172,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:43:35:356 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 223,00

19/11/2019 07:51:49:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 223,00

19/11/2019 07:43:33:183 ITACA EIRELI  R$ 222,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:43:35:356 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 124,00

19/11/2019 07:51:49:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 124,00

19/11/2019 07:43:33:183 ITACA EIRELI  R$ 122,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:43:35:356 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 226,50

19/11/2019 07:51:49:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 226,50

19/11/2019 07:43:33:183 ITACA EIRELI  R$ 229,47

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:43:35:356 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 182,50

19/11/2019 07:51:49:148 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 182,50

19/11/2019 07:43:33:183 ITACA EIRELI  R$ 182,47

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 56,10

19/11/2019 07:52:34:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 561,00

19/11/2019 07:44:49:659 ITACA EIRELI  R$ 560,00
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Lote (132) - Material de Construção

Lote (133) - Material de Construção

Lote (134) - Material de Construção

Lote (135) - Material de Construção

Lote (136) - Material de Construção

Lote (137) - Material de Construção

Lote (138) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 16,20

19/11/2019 07:52:34:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 162,00

19/11/2019 07:44:49:659 ITACA EIRELI  R$ 161,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 321,00

19/11/2019 07:52:34:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 321,00

19/11/2019 07:44:49:659 ITACA EIRELI  R$ 320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.291,00

19/11/2019 07:44:31:060 C. S. COSTA - ME  R$ 3.291,00

19/11/2019 07:52:34:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 3.291,00

19/11/2019 07:44:49:659 ITACA EIRELI  R$ 3.289,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 601,00

19/11/2019 07:52:34:254 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 601,00

19/11/2019 07:44:49:659 ITACA EIRELI  R$ 598,00

18/11/2019 15:59:31:275 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 601,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:45:53:377 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.917,00

19/11/2019 07:46:23:908 C. S. COSTA - ME  R$ 1.917,00

19/11/2019 07:52:57:365 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.917,00

19/11/2019 07:46:02:308 ITACA EIRELI  R$ 1.911,00

18/11/2019 16:01:12:920 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.917,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:45:53:377 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 4.545,20

19/11/2019 07:46:23:908 C. S. COSTA - ME  R$ 4.545,20

19/11/2019 07:46:02:308 ITACA EIRELI  R$ 4.542,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (139) - Material de Construção

Lote (140) - Material de Construção

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Argila

Lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (4) - Laje treliçada

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - Piso cerâmico

Lote (6) - Revestimento cerâmico

Lote (7) - Pastilha cerâmica

Lote (8) - Rejunte

19/11/2019 07:46:23:908 C. S. COSTA - ME  R$ 1.252,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2019 15:45:53:377 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 134,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2019 07:46:23:908 C. S. COSTA - ME  R$ 34.647,20

10/11/2019 21:55:12:114 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  R$ 34.600,00

19/11/2019 07:46:02:308 ITACA EIRELI  R$ 34.638,00

18/11/2019 17:22:40:277 SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA  R$ 34.647,20

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:39:13:990 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:39:13:990 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.098,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 13.895,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Espaçador para cerâmica

Lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg

Lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg

Lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg

Lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - Material de Construção

Lote (16) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:23:52:521 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 16,85

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:43:34:065 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 900,00

19/11/2019 09:42:39:509 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 979,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:46:15:926 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.900,00

19/11/2019 09:45:43:916 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 2.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:55:10:801 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.500,00

19/11/2019 09:54:40:086 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:52:30:210 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:04:20:454 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.900,00

19/11/2019 10:03:59:948 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 2.949,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:58:00:631 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 350,00

19/11/2019 09:54:52:582 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 381,59
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Lote (17) - Material de Construção

Lote (18) - Material de Construção

Lote (19) - Material de Construção

Lote (20) - Material de Construção

Lote (21) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Material de Construção

Lote (24) - Material de Construção

Lote (25) - Material de Construção

Lote (26) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 09:58:35:418 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 550,00

19/11/2019 09:55:14:299 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 574,49

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:02:23:139 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 550,00

19/11/2019 09:55:39:573 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 573,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:03:59:877 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 60,00

19/11/2019 09:56:00:241 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 63,94

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:27:09:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 71,40

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:12:48:610 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.700,00

19/11/2019 10:12:27:195 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.724,99

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:28:34:317 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 15,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:28:13:601 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 240,00

19/11/2019 10:27:41:744 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 250,00
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Lote (27) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Material de Construção

Lote (29) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (30) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (31) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (32) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (33) - Material de Construção

Lote (34) - Material de Construção

Lote (35) - Material de Construção

Lote (36) - Material de Construção

Lote (37) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:39:56:151 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 62.167,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:42:00:558 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.451,90

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:41:45:431 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 600,00

19/11/2019 10:41:16:763 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 619,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:54:15:975 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 620,00

19/11/2019 10:53:18:460 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 629,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:42:57:372 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 860,00

19/11/2019 07:31:17:401 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 860,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (38) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (39) - Material de Construção

Lote (40) - Material de Construção

Lote (41) - Material de Construção

Lote (42) - Material de Construção

Lote (43) - Material de Construção

Lote (44) - Material de Construção

Lote (45) - Material de Construção

Lote (46) - Material de Construção

19/11/2019 10:53:25:896 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.350,00

19/11/2019 10:52:32:696 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.399,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 17:56:18:633 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 23,50

18/11/2019 15:48:33:013 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23,55

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:42:57:372 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 171,95

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 606,20

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 271,80

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.027,00

19/11/2019 07:32:42:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.027,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 10:51:29:140 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.499,99

19/11/2019 10:51:11:084 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:44:26:129 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 58,00

19/11/2019 07:32:42:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 58,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:11:50:039 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 70,00

19/11/2019 13:10:17:705 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 74,99
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Lote (47) - Material de Construção

Lote (48) - Material de Construção

Lote (49) - Material de Construção

Lote (50) - Material de Construção

Lote (51) - Material de Construção

Lote (52) - Material de Construção

Lote (53) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:27:14:059 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.600,00

19/11/2019 13:26:39:396 C. S. COSTA - ME  R$ 3.649,99

19/11/2019 13:14:44:229 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 3.699,00

18/11/2019 15:49:41:514 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.922,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:31:03:342 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 550,00

19/11/2019 13:30:23:720 C. S. COSTA - ME  R$ 599,99

19/11/2019 13:18:59:656 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 649,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:19:31:690 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 640,00

19/11/2019 13:18:52:369 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 650,00

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 721,20

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 14:46:41:783 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.961,20

19/11/2019 07:28:45:433 C. S. COSTA - ME  R$ 3.961,20

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:26:17:213 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.849,99

19/11/2019 13:26:09:606 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 5.211,80

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:36:38:009 C. S. COSTA - ME  R$ 1.200,00

19/11/2019 13:32:04:698 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.300,00

19/11/2019 13:29:58:899 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.499,97

19/11/2019 13:25:33:608 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.649,80

19/11/2019 13:23:39:799 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.698,00
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Lote (54) - Material de Construção

Lote (55) - Material de Construção

Lote (56) - Material de Construção

Lote (57) - Material de Construção

Lote (58) - Material de Construção

Lote (59) - Material de Construção

Lote (60) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:29:49:543 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 16.000,00

19/11/2019 13:28:59:776 C. S. COSTA - ME  R$ 16.499,99

19/11/2019 13:26:30:169 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 16.999,00

18/11/2019 18:53:24:782 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 19.474,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:23:19:774 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 20.200,00

19/11/2019 13:22:07:990 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 20.300,00

18/11/2019 18:53:24:782 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 20.609,10

19/11/2019 07:30:44:812 C. S. COSTA - ME  R$ 20.609,10

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:39:27:477 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 56.000,00

19/11/2019 13:39:08:391 C. S. COSTA - ME  R$ 56.500,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 66.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:36:03:556 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 57.500,00

19/11/2019 13:35:40:322 C. S. COSTA - ME  R$ 57.520,00

19/11/2019 13:32:52:059 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 60.499,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 66.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:33:06:555 C. S. COSTA - ME  R$ 12.272,10

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:51:00:630 C. S. COSTA - ME  R$ 12.100,00

19/11/2019 13:50:22:582 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 12.400,00

19/11/2019 13:50:06:699 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 12.499,99

19/11/2019 13:44:19:966 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 21.010,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 24.000,00

19/11/2019 13:39:35:108 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 31.187,99
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Lote (61) - Material de Construção

Lote (62) - Material de Construção

Lote (63) - Material de Construção

Lote (64) - Material de Construção

Lote (65) - Material de Construção

Lote (66) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:44:53:173 C. S. COSTA - ME  R$ 6.840,00

18/11/2019 19:02:46:606 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 6.848,00

19/11/2019 13:37:09:335 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 7.900,00

18/11/2019 14:52:53:694 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 8.692,00

19/11/2019 07:39:51:339 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 8.692,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:46:27:329 C. S. COSTA - ME  R$ 1.400,00

19/11/2019 13:46:07:136 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.499,99

19/11/2019 13:45:54:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:45:34:474 C. S. COSTA - ME  R$ 51.300,00

19/11/2019 13:46:32:288 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 51.369,00

18/11/2019 14:54:22:188 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 51.370,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 80.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:16:50:270 C. S. COSTA - ME  R$ 49.130,00

19/11/2019 14:15:57:198 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 49.140,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 72.820,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:03:44:620 C. S. COSTA - ME  R$ 9.601,00

19/11/2019 13:59:56:096 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 9.699,99

19/11/2019 13:41:45:488 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 10.200,00

18/11/2019 19:11:18:683 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 19.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:34:58:862 C. S. COSTA - ME  R$ 3.604,50

18/11/2019 19:09:33:241 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 19:13:55:360 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00
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Lote (67) - Material de Construção

Lote (68) - Material de Construção

Lote (69) - Material de Construção

Lote (70) - Material de Construção

Lote (71) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 61,28

18/11/2019 19:13:55:360 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP  R$ 5.280,00

19/11/2019 13:47:57:588 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 5.900,00

19/11/2019 13:51:27:254 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 6.128,99

18/11/2019 14:56:35:260 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.129,00

19/11/2019 07:41:15:906 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.129,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:55:56:107 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 330,00

19/11/2019 13:55:20:485 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 349,99

19/11/2019 13:51:14:691 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 405,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 425,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:09:53:157 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 230,00

19/11/2019 14:06:58:717 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 259,99

19/11/2019 13:56:42:553 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 450,00

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 570,00

18/11/2019 15:54:41:039 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 575,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 13:58:45:465 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 930,00

19/11/2019 13:57:57:102 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 994,99

19/11/2019 13:57:46:506 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 995,00

19/11/2019 14:00:57:531 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.149,99

18/11/2019 18:03:47:372 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:07:30:188 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 919,99

19/11/2019 14:07:14:104 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 920,00

19/11/2019 13:58:09:953 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 995,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.090,00

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.095,00
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Lote (72) - Material de Construção

Lote (73) - Material de Construção

Lote (74) - Material de Construção

Lote (75) - Material de Construção

Lote (76) - Material de Construção

Lote (77) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:01:43:538 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 320,00

19/11/2019 14:01:03:400 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 399,99

19/11/2019 13:54:01:484 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 445,00

18/11/2019 18:08:01:689 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 495,00

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:19:14:788 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 230,00

19/11/2019 14:18:55:802 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 249,99

19/11/2019 14:09:13:920 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 350,00

19/11/2019 14:06:17:644 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 399,00

19/11/2019 14:06:52:016 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 419,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:26:37:754 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 430,00

19/11/2019 14:26:05:800 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 489,99

18/11/2019 15:56:18:277 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 564,00

18/11/2019 16:53:17:653 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 564,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:17:54:126 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 199,99

19/11/2019 14:14:39:421 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 200,00

18/11/2019 14:57:50:470 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 252,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:21:15:257 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 390,00

19/11/2019 14:15:13:585 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 400,00

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 475,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:27:13:971 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 900,00

19/11/2019 14:26:19:629 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 985,00

19/11/2019 14:15:57:444 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.090,00
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Lote (78) - Material de Construção

Lote (79) - Material de Construção

Lote (80) - Material de Construção

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (81) - Material de Construção

Lote (82) - Material de Construção

Lote (83) - Material de Construção

Lote (84) - Material de Construção

Lote (85) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:34:54:719 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.175,00

19/11/2019 14:33:09:297 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 2.322,88

19/11/2019 14:32:02:488 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 2.699,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:32:29:109 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.200,00

19/11/2019 14:32:45:549 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME  R$ 1.258,00

18/11/2019 18:11:09:459 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
ELETRICOS  R$ 1.602,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:04:37:298 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 10.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:37:21:895 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:58:48:201 C. S. COSTA - ME  R$ 21.690,00

19/11/2019 14:58:14:496 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 21.700,00

19/11/2019 14:57:45:988 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 21.889,98

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:40:11:431 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 13.499,99

19/11/2019 14:40:03:366 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 13.500,00

19/11/2019 14:37:49:019 C. S. COSTA - ME  R$ 17.489,99

18/11/2019 15:57:52:272 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 17.614,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:54:16:793 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 995,00

19/11/2019 14:53:27:356 C. S. COSTA - ME  R$ 999,99
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Lote (86) - Material de Construção

Lote (87) - Material de Construção

Lote (88) - Material de Construção

Lote (89) - Material de Construção

Lote (90) - Material de Construção

Lote (91) - Material de Construção

Lote (92) - Material de Construção

Lote (93) - Material de Construção

Lote (94) - Material de Construção

Lote (95) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:06:30:208 C. S. COSTA - ME  R$ 2.240,00

19/11/2019 15:06:09:893 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.245,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 14:59:25:088 C. S. COSTA - ME  R$ 1.599,99

19/11/2019 14:58:45:380 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:38:48:412 C. S. COSTA - ME  R$ 7.935,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:07:15:248 C. S. COSTA - ME  R$ 7.040,00

19/11/2019 15:06:49:152 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 7.049,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:10:15:980 C. S. COSTA - ME  R$ 8.790,00

19/11/2019 15:09:31:079 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 6.546,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.941,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 13.905,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.611,20
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Lote (96) - Material de Construção

Lote (97) - Material de Construção

Lote (98) - Material de Construção

Lote (99) - Material de Construção

Lote (100) - Material de Construção

Lote (101) - Material de Construção

Lote (102) - Material de Construção

Lote (103) - Material de Construção

Lote (104) - Material de Construção

Lote (105) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:10:17:286 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.734,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 1.891,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.122,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 3.423,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.331,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:11:56:942 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.754,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:58:42:481 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 11.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:52:28:602 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.541,00

19/11/2019 15:52:25:960 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.544,99

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:39:21:266 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 11.361,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:40:28:682 C. S. COSTA - ME  R$ 1.780,50
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Lote (106) - Material de Construção

Lote (107) - Material de Construção

Lote (108) - Material de Construção

Lote (109) - Material de Construção

Lote (110) - Material de Construção

Lote (111) - Material de Construção

Lote (112) - Material de Construção

Lote (113) - Material de Construção

Lote (114) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:40:28:682 C. S. COSTA - ME  R$ 1.657,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 3.051,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 6.958,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 662,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:48:691 C. S. COSTA - ME  R$ 1.104,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:47:49:566 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 519,00

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:18:52:318 ITACA EIRELI  R$ 659,00

19/11/2019 16:18:38:936 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 696,99

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 2.339,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:05:45:392 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.867,99

19/11/2019 16:05:30:563 ITACA EIRELI  R$ 1.868,00

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 4.954,00
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Lote (115) - Material de Construção

Lote (116) - Material de Construção

Lote (117) - Material de Construção

Lote (118) - Material de Construção

Lote (119) - Material de Construção

Lote (120) - Material de Construção

Lote (121) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 15:56:00:874 ITACA EIRELI  R$ 6.540,00

19/11/2019 15:55:55:450 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 6.579,99

19/11/2019 07:43:35:215 C. S. COSTA - ME  R$ 6.621,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:01:19:776 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 136,99

19/11/2019 16:00:59:822 ITACA EIRELI  R$ 137,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:18:52:318 ITACA EIRELI  R$ 139,44

19/11/2019 16:18:38:909 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 139,55

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 299,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:41:05:869 ITACA EIRELI  R$ 1.860,38

19/11/2019 07:47:18:534 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.860,40

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:32:53:996 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 129,99

19/11/2019 16:32:26:845 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 130,00

19/11/2019 16:25:22:793 ITACA EIRELI  R$ 134,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:15:07:986 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 250,00

19/11/2019 16:15:12:185 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 257,99

19/11/2019 16:14:44:152 ITACA EIRELI  R$ 258,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:25:42:385 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 241,99

19/11/2019 16:25:22:689 ITACA EIRELI  R$ 242,00

19/11/2019 16:22:09:282 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 259,00
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Lote (122) - Material de Construção

Lote (123) - Material de Construção

Lote (124) - Material de Construção

Lote (125) - Material de Construção

Lote (126) - Material de Construção

Lote (127) - Material de Construção

Lote (128) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:28:03:105 ITACA EIRELI  R$ 88,73

19/11/2019 16:27:44:792 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 88,88

19/11/2019 16:24:00:148 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:38:28:525 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 87,64

19/11/2019 16:37:51:586 ITACA EIRELI  R$ 87,65

19/11/2019 16:32:52:411 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 89,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:34:11:243 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 168,90

19/11/2019 16:33:43:501 ITACA EIRELI  R$ 168,91

19/11/2019 16:33:23:726 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:34:56:697 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 51,95

19/11/2019 16:34:38:037 ITACA EIRELI  R$ 51,96

19/11/2019 16:24:55:608 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:30:52:262 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 98,52

19/11/2019 16:29:16:158 ITACA EIRELI  R$ 98,53

19/11/2019 16:29:05:929 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:34:10:981 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 112,99

19/11/2019 16:33:44:536 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 113,00

19/11/2019 16:32:06:477 ITACA EIRELI  R$ 113,39

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:45:41:311 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 62,55

19/11/2019 16:45:27:876 ITACA EIRELI  R$ 62,56

19/11/2019 16:34:15:858 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 100,00
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Lote (129) - Material de Construção

Lote (130) - Material de Construção

Lote (131) - Material de Construção

Lote (132) - Material de Construção

Lote (133) - Material de Construção

Lote (134) - Material de Construção

Lote (135) - Material de Construção

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:49:53:696 ITACA EIRELI  R$ 146,59

19/11/2019 16:49:31:611 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 146,63

19/11/2019 16:34:45:029 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 175,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:46:53:896 ITACA EIRELI  R$ 89,82

19/11/2019 16:46:43:000 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 89,86

19/11/2019 16:35:53:461 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 56,10

19/11/2019 17:04:45:997 ITACA EIRELI  R$ 159,00

19/11/2019 17:04:36:430 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 167,99

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:44:50:272 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 16,20

19/11/2019 16:54:41:425 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 101,65

19/11/2019 16:54:25:819 ITACA EIRELI  R$ 101,66

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:44:10:114 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 275,25

19/11/2019 16:43:51:525 ITACA EIRELI  R$ 275,26

19/11/2019 16:42:25:077 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:56:09:441 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.385,00

19/11/2019 16:55:34:049 C. S. COSTA - ME  R$ 2.399,99

19/11/2019 16:45:02:955 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 2.874,98

19/11/2019 16:42:37:984 ITACA EIRELI  R$ 3.284,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 17:07:22:656 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 87,57

19/11/2019 17:03:32:083 ITACA EIRELI  R$ 87,58

19/11/2019 16:50:29:186 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 300,00
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Lote (136) - Material de Construção

Lote (137) - Material de Construção

Lote (138) - Material de Construção

Lote (139) - Material de Construção

Lote (140) - Material de Construção

 

    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 19/11/2019, às 09:45:38 horas, no lote (1) - Argila -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:45:34 horas, no lote (1) - Argila -  a situação do lote foi alterada

18/11/2019 15:59:31:275 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 601,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 17:06:25:170 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 498,98

19/11/2019 17:06:15:019 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 499,00

19/11/2019 16:58:57:756 ITACA EIRELI  R$ 545,00

19/11/2019 16:57:40:487 C. S. COSTA - ME  R$ 726,99

18/11/2019 16:01:12:920 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.917,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 16:59:24:727 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 2.700,00

19/11/2019 16:58:54:289 C. S. COSTA - ME  R$ 2.800,00

19/11/2019 16:57:05:246 ITACA EIRELI  R$ 3.173,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 07:46:23:908 C. S. COSTA - ME  R$ 1.252,40

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2019 15:45:53:377 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  R$ 134,70

Data-Hora Fornecedor Lance

19/11/2019 17:30:10:334 ITACA EIRELI  R$ 32.098,00

19/11/2019 17:30:04:462 C. S. COSTA - ME  R$ 32.100,00

19/11/2019 17:12:39:161 SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA  R$ 32.708,99

10/11/2019 21:55:12:114 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  R$ 34.600,00
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a

documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor

abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, no lote (1) - Argila -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a

documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, no lote (1) - Argila -  pelo critério de menor preço,

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

FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.320,00.

 

    No lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (4) - Laje treliçada - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 09:44:40 horas, no lote (5) - Piso cerâmico -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:45:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:45:52 horas, no lote (5) - Piso cerâmico -  a situação do lote foi

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

apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando

o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, no lote (5) - Piso cerâmico -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a

documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, no lote (5) - Piso cerâmico -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 6.098,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 09:43:09 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:46:01 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:03 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:03 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 3.190,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 09:52:58 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:46:30 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica -  a situação do lote

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

apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando

o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a

documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica -  pelo critério de

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 13.895,00.

 

    No lote (8) - Rejunte - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 09:46:00 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:46:45 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:27 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:27 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 16,85.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:19:55 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/11/2019, às 16:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:47:00 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de

habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta

conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as

determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I - embalagem 20 kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA -

EPP com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 09:50:41 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou
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similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/11/2019, às 16:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:47:24 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de

habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta

conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as

determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA -

EPP com o valor R$ 2.899,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:19:26 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/11/2019, às 16:47:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:47:35 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de

habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em

nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta

conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as

determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA -

EPP com o valor R$ 2.500,00.
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    No dia 19/11/2019, às 10:01:28 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/

3m - Gerdau ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/11/2019, às 16:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:38:45 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/

3m - Gerdau ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e

proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/

3m - Gerdau ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital,

estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações

legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/

3m - Gerdau ou equivalente -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS

com o valor R$ 3.880,00.

 

    No lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:20:21 horas, no lote (15) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:47:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:47:46 horas, no lote (15) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:25 horas, no lote (15) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.
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    No dia 25/11/2019, às 08:33:25 horas, no lote (15) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.900,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:24:17 horas, no lote (16) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:48:12 horas, no lote (16) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:33:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:31 horas, no lote (16) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:31 horas, no lote (16) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 349,80.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:26:35 horas, no lote (17) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:48:21 horas, no lote (17) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:33:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:38 horas, no lote (17) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:38 horas, no lote (17) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL
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COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:34:13 horas, no lote (18) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:48:30 horas, no lote (18) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:47 horas, no lote (18) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:47 horas, no lote (18) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:20:52 horas, no lote (19) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:48:40 horas, no lote (19) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:54 horas, no lote (19) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:33:54 horas, no lote (19) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 60,00.
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    No dia 19/11/2019, às 10:24:44 horas, no lote (20) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:48:50 horas, no lote (20) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:34:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:01 horas, no lote (20) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:01 horas, no lote (20) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 71,40.

 

    No lote (21) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (22) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:21:18 horas, no lote (23) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:49:20 horas, no lote (23) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:21 horas, no lote (23) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:21 horas, no lote (23) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL
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COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.700,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:36:05 horas, no lote (24) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:49:30 horas, no lote (24) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:34:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:29 horas, no lote (24) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:29 horas, no lote (24) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 15,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:36:37 horas, no lote (25) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:49:41 horas, no lote (25) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:34:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:36 horas, no lote (25) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:36 horas, no lote (25) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 240,00.
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    No lote (26) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:51:27 horas, no lote (28) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:49:55 horas, no lote (28) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:44 horas, no lote (28) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:34:44 horas, no lote (28) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 62.167,00.

 

    No lote (29) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (30) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (31) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (32) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:38:16 horas, no lote (33) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:50:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:50:41 horas, no lote (33) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/11/2019, às 08:53:17 horas, no lote (33) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:17 horas, no lote (33) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.451,90.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:47:42 horas, no lote (34) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:50:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:50:52 horas, no lote (34) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:26 horas, no lote (34) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:26 horas, no lote (34) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:55:14 horas, no lote (35) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:51:08 horas, no lote (35) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:34 horas, no lote (35) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:34 horas, no lote (35) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 620,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:37:24 horas, no lote (36) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:51:16 horas, no lote (36) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:42 horas, no lote (36) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:42 horas, no lote (36) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 860,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 11:01:00 horas, no lote (37) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:51:25 horas, no lote (37) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:50 horas, no lote (37) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado
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em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:50 horas, no lote (37) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.350,00.

 

    No lote (38) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:37:53 horas, no lote (39) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:39:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:39:12 horas, no lote (39) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:59 horas, no lote (39) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:53:59 horas, no lote (39) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R$ 23,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:58:38 horas, no lote (40) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:51:38 horas, no lote (40) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:54:07 horas, no lote (40) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado
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em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:54:07 horas, no lote (40) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 171,95.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:43:41 horas, no lote (41) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:52:03 horas, no lote (41) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:01 horas, no lote (41) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:01 horas, no lote (41) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 606,20.

 

    No dia 19/11/2019, às 11:11:35 horas, no lote (42) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:52:13 horas, no lote (42) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:10 horas, no lote (42) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.
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    No dia 25/11/2019, às 08:56:10 horas, no lote (42) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 271,80.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:50:47 horas, no lote (43) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:52:22 horas, no lote (43) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:18 horas, no lote (43) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:18 horas, no lote (43) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.027,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:52:10 horas, no lote (44) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:14:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:14:02 horas, no lote (44) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:25 horas, no lote (44) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:25 horas, no lote (44) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL
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VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 2.498,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:49:55 horas, no lote (45) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:52:54 horas, no lote (45) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:33 horas, no lote (45) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:33 horas, no lote (45) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 58,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:34:48 horas, no lote (46) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:53:02 horas, no lote (46) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:41 horas, no lote (46) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:41 horas, no lote (46) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 70,00.
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    No dia 19/11/2019, às 13:28:38 horas, no lote (47) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:53:11 horas, no lote (47) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:48 horas, no lote (47) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:48 horas, no lote (47) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 3.600,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:37:34 horas, no lote (48) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:53:19 horas, no lote (48) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:57 horas, no lote (48) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:56:57 horas, no lote (48) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:25:34 horas, no lote (49) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:39:44 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:39:44 horas, no lote (49) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

08:57:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:57:05 horas, no lote (49) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:57:05 horas, no lote (49) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R$ 638,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:16:16 horas, no lote (50) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, no lote (50) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassif icou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 22/11/2019, às 10:07:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:07:46 horas, no lote (50) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital. No dia 25/11/2019, às

08:57:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 08:57:52 horas, no lote (50) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 08:57:52 horas, no lote (50) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 3.961,20.
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    No dia 19/11/2019, às 13:34:22 horas, no lote (51) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:15:00 horas, no lote (51) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:23 horas, no lote (51) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:23 horas, no lote (51) - Material de Construção -  pelo critério

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 1.849,10.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:38:55 horas, no lote (52) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:38:16 horas, no lote (52) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, no lote (52) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, no lote (52) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 5.211,80.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:45:37 horas, no lote (53) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:38:28 horas, no lote (53) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, no lote (53) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, no lote (53) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 1.199,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:35:17 horas, no lote (54) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:54:16 horas, no lote (54) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:01:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:48 horas, no lote (54) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:01:48 horas, no lote (54) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 15.998,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:25:04 horas, no lote (55) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:40:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 21/11/2019, às 16:40:28 horas, no lote (55) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:18:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:18:39 horas, no lote (55) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:18:39 horas, no lote (55) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R$ 20.198,70.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:41:23 horas, no lote (56) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:54:29 horas, no lote (56) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:18:53 horas, no lote (56) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:18:53 horas, no lote (56) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 56.000,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:38:21 horas, no lote (57) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:54:47 horas, no lote (57) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:19:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:01 horas, no lote (57) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:01 horas, no lote (57) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 57.498,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:51:42 horas, no lote (58) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:38:43 horas, no lote (58) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, no lote (58) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, no lote (58) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 12.272,10.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:52:19 horas, no lote (59) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:38:56 horas, no lote (59) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

02/12/2019 Página 57 de 98



estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, no lote (59) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, no lote (59) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 12.100,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:48:29 horas, no lote (60) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:39:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:39:06 horas, no lote (60) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, no lote (60) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, no lote (60) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 6.840,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:47:40 horas, no lote (61) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:41:03 horas, no lote (61) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, no lote (61) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, no lote (61) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:48:01 horas, no lote (62) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:41:15 horas, no lote (62) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, no lote (62) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, no lote (62) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 51.299,60.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:18:09 horas, no lote (63) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:41:30 horas, no lote (63) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, no lote (63) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, no lote (63) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 49.128,20.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:09:54 horas, no lote (64) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:55:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:55:02 horas, no lote (64) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, no lote (64) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, no lote (64) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 9.601,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 13:57:29 horas, no lote (65) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:41:50 horas, no lote (65) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, no lote (65) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

02/12/2019 Página 60 de 98



em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, no lote (65) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 3.604,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:07:58 horas, no lote (66) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 16:04:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (66) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:11:05 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:32:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:32:18 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ELETROMUNDI COMERCIO E

INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS. No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP.

No dia 26/11/2019, às 14:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2019, às 14:39:44 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS

LTDA ME. No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

No dia 26/11/2019, às 15:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/11/2019, às 15:40:42 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a proposta conforme requerido, já estando habilitada no processo,
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conforme itens anteriores. No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, no lote (67) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital.

 

    No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, no lote (67) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 6.129,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:22:18 horas, no lote (68) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:55:34 horas, no lote (68) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:11 horas, no lote (68) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:11 horas, no lote (68) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:21:49 horas, no lote (69) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:55:23 horas, no lote (69) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/11/2019, às 09:29:17 horas, no lote (69) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:17 horas, no lote (69) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 230,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:28:38 horas, no lote (70) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:55:13 horas, no lote (70) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:25 horas, no lote (70) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:25 horas, no lote (70) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 930,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:08:33 horas, no lote (71) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:15:28 horas, no lote (71) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:44 horas, no lote (71) - Material de Construção -  a situação

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

02/12/2019 Página 63 de 98



apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:44 horas, no lote (71) - Material de Construção -  pelo critério

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 915,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:29:46 horas, no lote (72) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:09 horas, no lote (72) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:52 horas, no lote (72) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:52 horas, no lote (72) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 320,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:27:51 horas, no lote (73) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:20 horas, no lote (73) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:29:59 horas, no lote (73) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.
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    No dia 25/11/2019, às 09:29:59 horas, no lote (73) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 230,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:45:57 horas, no lote (74) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:31 horas, no lote (74) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:08 horas, no lote (74) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:08 horas, no lote (74) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 430,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:45:15 horas, no lote (75) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:40:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:40:53 horas, no lote (75) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:17 horas, no lote (75) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:17 horas, no lote (75) - Material de Construção -  pelo critério
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de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI

COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R$ 199,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:26:02 horas, no lote (76) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:44 horas, no lote (76) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:23 horas, no lote (76) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:23 horas, no lote (76) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:48:55 horas, no lote (77) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:51 horas, no lote (77) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:30 horas, no lote (77) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:30 horas, no lote (77) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 900,00.
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    No dia 19/11/2019, às 14:50:59 horas, no lote (78) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:56:59 horas, no lote (78) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:37 horas, no lote (78) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:37 horas, no lote (78) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.174,40.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:36:18 horas, no lote (79) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:57:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:57:18 horas, no lote (79) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:54 horas, no lote (79) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:30:54 horas, no lote (79) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.198,80.

 

    No lote (80) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.
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    No dia 19/11/2019, às 15:02:36 horas, no lote (81) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:57:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:57:50 horas, no lote (81) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:25 horas, no lote (81) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:25 horas, no lote (81) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 10.340,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:05:30 horas, no lote (82) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:58:01 horas, no lote (82) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:37 horas, no lote (82) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:37 horas, no lote (82) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.839,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:00:33 horas, no lote (83) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:42:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:42:20 horas, no lote (83) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, no lote (83) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, no lote (83) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 21.690,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:46:24 horas, no lote (84) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:15:54 horas, no lote (84) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:53 horas, no lote (84) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:33:53 horas, no lote (84) - Material de Construção -  pelo critério

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 13.498,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 14:57:14 horas, no lote (85) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 21/11/2019, às 16:58:21 horas, no lote (85) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:00 horas, no lote (85) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:00 horas, no lote (85) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 993,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:09:45 horas, no lote (86) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:43:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:43:22 horas, no lote (86) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, no lote (86) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, no lote (86) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 2.240,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:02:59 horas, no lote (87) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:43:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:43:40 horas, no lote (87) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, no lote (87) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, no lote (87) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 1.598,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:20:37 horas, no lote (88) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:44:12 horas, no lote (88) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, no lote (88) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, no lote (88) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 7.935,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:27:43 horas, no lote (89) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:44:22 horas, no lote (89) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do
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estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, no lote (89) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, no lote (89) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 7.040,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:11:28 horas, no lote (90) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:44:41 horas, no lote (90) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, no lote (90) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, no lote (90) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME

com o valor R$ 8.790,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:28:18 horas, no lote (91) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:58:55 horas, no lote (91) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:52:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/11/2019, às 09:52:44 horas, no lote (91) - Material de Construção -  a situação

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

participarão do evento 12 (doze) servidores públicos (abaixo relacionados):.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:52:44 horas, no lote (91) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 6.546,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:16:30 horas, no lote (92) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:59:09 horas, no lote (92) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:52:55 horas, no lote (92) - Material de Construção -  a situação

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

participarão do evento 12 (doze) servidores públicos (abaixo relacionados):.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:52:55 horas, no lote (92) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 3.941,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:28:37 horas, no lote (93) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:59:21 horas, no lote (93) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:15 horas, no lote (93) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado
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em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:15 horas, no lote (93) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 13.905,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:12:38 horas, no lote (94) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:59:30 horas, no lote (94) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:24 horas, no lote (94) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:24 horas, no lote (94) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.611,20.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:28:00 horas, no lote (95) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:59:42 horas, no lote (95) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:32 horas, no lote (95) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.
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    No dia 25/11/2019, às 09:54:32 horas, no lote (95) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.734,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:38:54 horas, no lote (96) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 16:59:55 horas, no lote (96) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:39 horas, no lote (96) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:39 horas, no lote (96) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 1.891,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:36:48 horas, no lote (97) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:00:05 horas, no lote (97) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:47 horas, no lote (97) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:47 horas, no lote (97) - Material de Construção -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL
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COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 3.122,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:38:16 horas, no lote (98) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:00:18 horas, no lote (98) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:54 horas, no lote (98) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:54:54 horas, no lote (98) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 3.423,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:31:08 horas, no lote (99) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:00:28 horas, no lote (99) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:02 horas, no lote (99) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:02 horas, no lote (99) - Material de Construção -  pelo critério

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.331,00.
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    No dia 19/11/2019, às 15:20:22 horas, no lote (100) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:00:37 horas, no lote (100) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:09 horas, no lote (100) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:09 horas, no lote (100) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.754,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:43:13 horas, no lote (101) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:09:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (101) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:55:25 horas, no lote (102) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:01:12 horas, no lote (102) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:55:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:50 horas, no lote (102) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.
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    No dia 25/11/2019, às 09:55:50 horas, no lote (102) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.540,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:36:30 horas, no lote (103) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:01:22 horas, no lote (103) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:55:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:58 horas, no lote (103) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:55:58 horas, no lote (103) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 11.361,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:02:33 horas, no lote (104) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:45:18 horas, no lote (104) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, no lote (104) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, no lote (104) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA
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- ME com o valor R$ 1.780,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:55:42 horas, no lote (105) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:45:30 horas, no lote (105) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, no lote (105) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, no lote (105) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 1.657,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:37:46 horas, no lote (106) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:45:42 horas, no lote (106) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, no lote (106) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, no lote (106) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 3.051,00.
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    No dia 19/11/2019, às 16:05:02 horas, no lote (107) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:45:54 horas, no lote (107) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, no lote (107) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, no lote (107) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 6.958,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:05:44 horas, no lote (108) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:46:06 horas, no lote (108) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, no lote (108) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, no lote (108) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 590,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:48:54 horas, no lote (109) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:16 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:46:16 horas, no lote (109) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, no lote (109) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, no lote (109) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 662,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 15:49:16 horas, no lote (110) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:46:27 horas, no lote (110) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, no lote (110) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, no lote (110) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 1.104,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:10:35 horas, no lote (111) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 21/11/2019, às 15:16:21 horas, no lote (111) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:10 horas, no lote (111) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:10 horas, no lote (111) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 518,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:20:31 horas, no lote (112) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:29:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:29:56 horas, no lote (112) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:17 horas, no lote (112) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:17 horas, no lote (112) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 659,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:10:23 horas, no lote (113) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:16:34 horas, no lote (113) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A
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empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:29 horas, no lote (113) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:29 horas, no lote (113) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 1.867,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:18:26 horas, no lote (114) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:30:07 horas, no lote (114) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:36 horas, no lote (114) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:36 horas, no lote (114) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 6.540,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:04:42 horas, no lote (115) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:16:46 horas, no lote (115) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às
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09:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:43 horas, no lote (115) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:43 horas, no lote (115) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 136,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:20:43 horas, no lote (116) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:30:17 horas, no lote (116) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:50 horas, no lote (116) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:50 horas, no lote (116) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 139,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:08:34 horas, no lote (117) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:16:57 horas, no lote (117) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/11/2019, às 09:57:58 horas, no lote (117) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:57:58 horas, no lote (117) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 299,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:21:47 horas, no lote (118) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:30:31 horas, no lote (118) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:05 horas, no lote (118) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:05 horas, no lote (118) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 1.860,20.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:37:49 horas, no lote (119) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:17:11 horas, no lote (119) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:12 horas, no lote (119) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa
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apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:12 horas, no lote (119) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 129,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:16:01 horas, no lote (120) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:01:55 horas, no lote (120) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:19 horas, no lote (120) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:19 horas, no lote (120) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 250,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:30:24 horas, no lote (121) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:17:40 horas, no lote (121) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:41 horas, no lote (121) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.
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    No dia 25/11/2019, às 09:58:41 horas, no lote (121) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 241,80.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:30:42 horas, no lote (122) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:31:04 horas, no lote (122) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:50 horas, no lote (122) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:50 horas, no lote (122) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 88,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:39:12 horas, no lote (123) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:17:50 horas, no lote (123) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:59 horas, no lote (123) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:58:59 horas, no lote (123) - Material de Construção -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 87,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:40:34 horas, no lote (124) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:18:02 horas, no lote (124) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:06 horas, no lote (124) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:06 horas, no lote (124) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 168,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:35:26 horas, no lote (125) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:18:13 horas, no lote (125) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:14 horas, no lote (125) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:14 horas, no lote (125) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 50,00.
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    No dia 19/11/2019, às 16:44:02 horas, no lote (126) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:18:24 horas, no lote (126) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:21 horas, no lote (126) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:21 horas, no lote (126) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 98,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:57:41 horas, no lote (127) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:18:39 horas, no lote (127) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:31 horas, no lote (127) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:31 horas, no lote (127) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 112,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:02:35 horas, no lote (128) - Material de Construção -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:18:52 horas, no lote (128) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:39 horas, no lote (128) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:39 horas, no lote (128) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 62,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:50:38 horas, no lote (129) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:31:37 horas, no lote (129) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:46 horas, no lote (129) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:46 horas, no lote (129) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 145,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:47:34 horas, no lote (130) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 21/11/2019, às 15:31:49 horas, no lote (130) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:59:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:53 horas, no lote (130) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 09:59:53 horas, no lote (130) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 89,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:06:02 horas, no lote (131) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, no lote (131) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassif icou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 21/11/2019, às 15:32:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:32:22 horas, no lote (131) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:18 horas, no lote (131) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:18 horas, no lote (131) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 159,00.
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    No dia 19/11/2019, às 17:07:47 horas, no lote (132) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:13:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2019, às 15:13:33 horas, no lote (132) - Material de Construção -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassif icou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 21/11/2019, às 15:19:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:19:37 horas, no lote (132) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:27 horas, no lote (132) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:27 horas, no lote (132) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 101,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:55:21 horas, no lote (133) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:19:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:19:48 horas, no lote (133) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:35 horas, no lote (133) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.
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    No dia 25/11/2019, às 10:00:35 horas, no lote (133) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 275,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 16:57:07 horas, no lote (134) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:03:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:03:17 horas, no lote (134) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:42 horas, no lote (134) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:42 horas, no lote (134) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.385,00.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:09:54 horas, no lote (135) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:20:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:20:01 horas, no lote (135) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:50 horas, no lote (135) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:50 horas, no lote (135) - Material de Construção -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 87,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:07:56 horas, no lote (136) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:20:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:20:14 horas, no lote (136) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:57 horas, no lote (136) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:00:57 horas, no lote (136) - Material de Construção -  pelo

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

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 498,50.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:01:22 horas, no lote (137) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:03:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 17:03:29 horas, no lote (137) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:01:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:01:04 horas, no lote (137) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:01:04 horas, no lote (137) - Material de Construção -  pelo

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

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R$ 2.700,00.
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    No dia 19/11/2019, às 17:23:23 horas, no lote (138) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 14:46:54 horas, no lote (138) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, no lote (138) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, no lote (138) - Material de Construção -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R$ 1.252,40.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:16:12 horas, no lote (139) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:15:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (139) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/11/2019, às 17:33:53 horas, no lote (140) - Material de Construção -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:32:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2019, às 15:32:42 horas, no lote (140) - Material de Construção -  a situação

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

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme

edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

10:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:01:22 horas, no lote (140) - Material de Construção -  a situação

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

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.
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    No dia 25/11/2019, às 10:01:22 horas, no lote (140) - Material de Construção -  pelo

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

EIRELI com o valor R$ 32.098,00.

 

    No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no

lote (131) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via

chat do Licitações-E.

 

    No dia 20/11/2019, às 15:13:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no

lote (132) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via

chat do Licitações-E.

 

    No dia 20/11/2019, às 15:15:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no

lote (139) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via

chat do Licitações-E.

 

    No dia 20/11/2019, às 16:04:58 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP, no lote (66) -

Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está inabilitada, tendo

em vista que nos documentos de habilitação encaminhados não consta: CNPJ, Prova de

inscrição Estadual ou Municipal, ausência de certidão negativa Municipal e Trabalhista,

outras apresentadas vencidas, não apresentou os documentos de qualificação técnica, não

apresentou o balanço contábil nem a prova de inidoneidade financeira. Desta forna, não

atendeu as exigências do edital.

 

    No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no

lote (50) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada por formulação errada de proposta, conforme mensagem encaminhada via

chat do licitações-e.

 

    No dia 21/11/2019, às 16:32:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT
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ELETRICOS, no lote (67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A

empresa está desclassificada a pedido, tendo em vista que formulou lance de forma

equivocada.

 

    No dia 22/11/2019, às 10:09:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (101) -

Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada

tendo em vista que cotou produto que não atende as especificações do edital, conforme e-

mail encaminhado pelo mesmo.

 

    No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP, no lote (67) -

Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está inabilitada, tendo

em vista que nos documentos de habilitação encaminhados não consta: CNPJ, Prova de

inscrição Estadual ou Municipal, ausência de certidão negativa Municipal e Trabalhista,

outras apresentadas vencidas, não apresentou os documentos de qualificação técnica, não

apresentou o balanço contábil nem a prova de inidoneidade financeira. Desta forna, não

atendeu as exigências do edital.

 

    No dia 26/11/2019, às 14:39:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME, no lote

(67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a

empresa arrematante não encaminhou a proposta e documentação, a mesma está

desclassificada.

 

    No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (67) - Material

de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em

vista que em e-mail anterior solicitou sua desclassificação nesse certame.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente
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NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
06.178.268/0001-02 C. S. COSTA - ME

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

06.269.699/0001-76 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS

15.360.195/0001-58 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

04.912.965/0001-01 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

29.587.358/0001-44 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

11.567.640/0001-02 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME

26.227.604/0001-69 SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA

13.159.493/0001-59 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP
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