
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCACAO - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 22352/2021)

 

     às 09:16:56 horas do dia 11/04/2022 no endereço ROD OTHOVARINO DUARTE

SANTOS-Q 15, bairro UNIVERSITARIO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 22352/2021 - 2022/010/2022 que tem por objeto SRP PARA AQUISIÇÃO DE

LIVROS LITERÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL, NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E

FUNDAMENTAL I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO BEM

Lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A PORQUINHA

Lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA

Lote (4) - LIVRO - CIRCULO

Lote (5) - LIVROS DIVERSOS

Lote (6) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:48:52:992 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.582,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:48:52:992 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.044,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:48:52:992 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 7.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:48:52:992 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.383,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:48:52:992 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 13.847,20

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS DESCOBRIR AS FORMAS

Lote (8) - LIVROS DIVERSOS

Lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA - PEQUENOS PASSOS

Lote (11) - LIVROS DIVERSOS

Lote (12) - LIVROS DIVERSOS

Lote (13) - LIVROS DIVERSOS

Lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS

08/04/2022 14:43:10:430 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.329,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:10:430 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 991,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:10:430 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.178,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:10:430 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 39.094,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:10:430 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.834,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.344,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.436,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 26.178,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 118.438,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.870,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 22.268,00
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Lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS

Lote (18) - LIVROS DIVERSOS

Lote (19) - LIVROS DIVERSOS

Lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (22) - LIVROS DIVERSOS

Lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (24) - LIVROS DIVERSOS

Lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (26) - LIVROS DIVERSOS

Lote (27) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 16.055,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.066,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 9.180,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:55:286 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 40.131,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 15:28:04:119 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 38.600,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 15:28:04:119 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 12.281,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 15:28:04:119 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 54.070,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 15:28:04:119 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 14.137,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 15:28:04:119 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 75.589,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 30.822,00
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Lote (28) - LIVROS DIVERSOS

Lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O MAR PARA O AVÔ

Lote (30) - LIVROS DIVERSOS

Lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (32) - LIVROS DIVERSOS

Lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E

Lote (34) - LIVROS DIVERSOS

Lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS

Lote (36) - LIVROS DIVERSOS

Lote (37) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 35.838,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 16.183,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.178,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.745,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:24:423 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 63.221,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.554,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.554,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 17.014,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.290,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 7.642,80

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (38) - LIVROS DIVERSOS

Lote (39) - LIVROS DIVERSOS

Lote (40) - LIVROS DIVERSOS

Lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA

Lote (43) - LIVROS DIVERSOS

Lote (44) - LIVROS DIVERSOS

Lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS

Lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O

MUNDO

Lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS LIBRAS

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 11.312,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.296,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.488,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 21.898,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:03:352 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 50.628,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.854,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 53.836,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 11.180,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 22.308,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.303,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 8.877,00
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Lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS

Lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM QUADRINHOS

Lote (50) - LIVROS DIVERSOS

Lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA

Lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO PENSANTE E OUTROS CONTOS

Lote (53) - LIVROS DIVERSOS

Lote (54) - LIVROS DIVERSOS

Lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO

Lote (56) - LIVROS DIVERSOS

Lote (57) - LIVROS DIVERSOS

Lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.046,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.613,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 5.418,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:42:47:951 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.386,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.504,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 8.553,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 7.319,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.379,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.864,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 33.264,00
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Lote (59) - LIVROS DIVERSOS

Lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE AVENTURA DOS SMURFS

Lote (61) - LIVROS DIVERSOS

Lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

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

 

Lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO BEM

Lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A PORQUINHA

Lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA

Lote (4) - LIVRO - CIRCULO

Lote (5) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 13.978,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 105.177,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 792,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:16:488 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 11.840,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 14:43:00:411 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 67.623,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:21:10:719 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.218,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:21:28:131 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.877,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:21:47:528 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.642,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:22:03:755 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.273,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:22:20:487 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 12.741,40
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Lote (6) - LIVROS DIVERSOS

Lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS DESCOBRIR AS FORMAS

Lote (8) - LIVROS DIVERSOS

Lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA - PEQUENOS PASSOS

Lote (11) - LIVROS DIVERSOS

Lote (12) - LIVROS DIVERSOS

Lote (13) - LIVROS DIVERSOS

Lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES

Lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:22:31:517 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.143,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:22:47:351 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 912,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:23:02:166 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 5.673,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:25:23:734 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 35.955,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:25:40:812 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.606,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:30:23:910 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.078,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:30:33:657 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.322,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:30:47:708 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 24.084,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:32:06:453 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 108.942,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:32:24:081 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.319,40

12/04/2022 Página 8 de 45



Lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS

Lote (18) - LIVROS DIVERSOS

Lote (19) - LIVROS DIVERSOS

Lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (22) - LIVROS DIVERSOS

Lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (24) - LIVROS DIVERSOS

Lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (26) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:32:40:511 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 20.485,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:33:04:208 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 14.770,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:36:55:723 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.746,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:37:16:186 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 8.447,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:37:28:730 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 36.920,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:40:43:942 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 35.507,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:41:06:862 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 11.301,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:41:24:515 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 49.745,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:42:19:605 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 13.008,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:42:33:344 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 69.544,20

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (27) - LIVROS DIVERSOS

Lote (28) - LIVROS DIVERSOS

Lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O MAR PARA O AVÔ

Lote (30) - LIVROS DIVERSOS

Lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (32) - LIVROS DIVERSOS

Lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E

Lote (34) - LIVROS DIVERSOS

Lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS

Lote (36) - LIVROS DIVERSOS

11/04/2022 09:42:48:811 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 28.347,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:43:06:169 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 32.960,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:52:29:325 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 14.889,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:52:47:471 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.006,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:53:07:107 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.204,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:53:19:191 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 58.192,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:53:35:449 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.197,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:53:47:284 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.349,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:54:06:274 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 15.642,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:55:47:184 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:54:51:370 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 7.029,00
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Lote (37) - LIVROS DIVERSOS

Lote (38) - LIVROS DIVERSOS

Lote (39) - LIVROS DIVERSOS

Lote (40) - LIVROS DIVERSOS

Lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

Lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA

Lote (43) - LIVROS DIVERSOS

Lote (44) - LIVROS DIVERSOS

Lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS

Lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O

MUNDO

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:56:06:755 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 10.414,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:59:06:295 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 5.794,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:59:20:112 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.131,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 09:59:41:381 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 20.149,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:03:54:212 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 46.569,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:04:07:956 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.544,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:06:10:142 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 49.533,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:04:48:085 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 10.289,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:06:40:235 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 20.526,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:06:52:748 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.118,60
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Lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS LIBRAS

Lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS

Lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM QUADRINHOS

Lote (50) - LIVROS DIVERSOS

Lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA

Lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO PENSANTE E OUTROS CONTOS

Lote (53) - LIVROS DIVERSOS

Lote (54) - LIVROS DIVERSOS

Lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO

Lote (56) - LIVROS DIVERSOS

Lote (57) - LIVROS DIVERSOS

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:07:03:995 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 8.164,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:09:58:832 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.881,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:10:12:379 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 2.402,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:10:24:655 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 4.983,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:13:40:551 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.273,80

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:13:54:353 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 1.386,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:14:09:848 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 7.867,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:19:23:684 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.732,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:19:37:492 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 3.108,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:19:53:985 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 6.316,20
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Lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO

Lote (59) - LIVROS DIVERSOS

Lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE AVENTURA DOS SMURFS

Lote (61) - LIVROS DIVERSOS

Lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS

 

    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 11/04/2022, às 09:27:42 horas, no lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:17:31 horas, no lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:20:07:608 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 30.630,60

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:20:58:260 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 12.856,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:21:18:139 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 96.756,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:21:36:945 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 726,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:23:01:504 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 10.890,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2022 10:23:31:889 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  R$ 62.198,40
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    No dia 12/04/2022, às 09:27:30 horas, no lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:30 horas, no lote (1) - COLEÇÃO - SERIE INSETOS DO

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

TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 4.218,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:27:47 horas, no lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022,

às 14:17:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:17:47 horas, no lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A

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

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação

de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:27:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:39 horas, no lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:39 horas, no lote (2) - LIVRO - O ELEFANTE E A

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

empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$

1.877,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:28:17 horas, no lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:17:59 horas, no lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

12/04/2022 Página 14 de 45



proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:47 horas, no lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:47 horas, no lote (3) - COLEÇÃO MENINOS DA LUA -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 6.642,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:28:23 horas, no lote (4) - LIVRO - CIRCULO -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:18:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:18:12 horas, no lote (4) - LIVRO - CIRCULO -  a situação do lote

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:55 horas, no lote (4) - LIVRO - CIRCULO -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:27:55 horas, no lote (4) - LIVRO - CIRCULO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 1.273,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:29:48 horas, no lote (5) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:18:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:18:25 horas, no lote (5) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta
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de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:28:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:06 horas, no lote (5) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:06 horas, no lote (5) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 12.741,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:30:17 horas, no lote (6) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:18:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:18:40 horas, no lote (6) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:14 horas, no lote (6) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:14 horas, no lote (6) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 2.143,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:31:00 horas, no lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS

DESCOBRIR AS FORMAS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 11/04/2022, às 14:18:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:18:55 horas, no lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS

DESCOBRIR AS FORMAS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à
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documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor

abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:28:24 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:24 horas, no lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS

DESCOBRIR AS FORMAS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:24 horas, no lote (7) - LIVRO DE ABAS - VAMOS

DESCOBRIR AS FORMAS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor

R$ 912,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:31:05 horas, no lote (8) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:19:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:19:11 horas, no lote (8) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:28:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:33 horas, no lote (8) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:33 horas, no lote (8) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 5.673,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:34:32 horas, no lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:19:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:19:22 horas, no lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -
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a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:42 horas, no lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:42 horas, no lote (9) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 35.955,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:34:38 horas, no lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA -

PEQUENOS PASSOS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 11/04/2022, às 14:19:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:19:38 horas, no lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA -

PEQUENOS PASSOS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à

documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor

abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:28:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:50 horas, no lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA -

PEQUENOS PASSOS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:28:50 horas, no lote (10) - COLEÇÃO - LIVRO PORTA -

PEQUENOS PASSOS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor

R$ 2.606,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:39:37 horas, no lote (11) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:20:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:20:11 horas, no lote (11) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:29:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:11 horas, no lote (11) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:11 horas, no lote (11) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 3.078,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:39:57 horas, no lote (12) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:20:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:20:21 horas, no lote (12) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:24 horas, no lote (12) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:24 horas, no lote (12) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 1.322,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:40:14 horas, no lote (13) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:21:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:21:10 horas, no lote (13) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:32 horas, no lote (13) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:32 horas, no lote (13) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 24.084,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:41:30 horas, no lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:21:26 horas, no lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:29:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:39 horas, no lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:39 horas, no lote (14) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 108.942,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:41:36 horas, no lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:21:38 horas, no lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:46 horas, no lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:46 horas, no lote (15) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÕES -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 6.319,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:41:54 horas, no lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:21:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:21:50 horas, no lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS -  a situação

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

licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:29:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:54 horas, no lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:29:54 horas, no lote (16) - COLEÇOES DIVERSAS -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 20.485,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:42:14 horas, no lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:22:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:22:02 horas, no lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

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

licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:30:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:00 horas, no lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:00 horas, no lote (17) - COLEÇÕES DIVERSAS -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 14.770,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:45:51 horas, no lote (18) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:22:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:22:12 horas, no lote (18) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:07 horas, no lote (18) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:07 horas, no lote (18) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 3.746,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:46:13 horas, no lote (19) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:22:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:22:25 horas, no lote (19) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:13 horas, no lote (19) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:13 horas, no lote (19) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 8.447,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:46:27 horas, no lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:22:39 horas, no lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:20 horas, no lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:20 horas, no lote (20) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 36.920,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:50:10 horas, no lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:23:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:23:31 horas, no lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:59 horas, no lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:30:59 horas, no lote (21) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 35.507,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:50:17 horas, no lote (22) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:23:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:23:42 horas, no lote (22) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:31:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:07 horas, no lote (22) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:07 horas, no lote (22) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 11.301,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:50:39 horas, no lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:23:55 horas, no lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:14 horas, no lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:14 horas, no lote (23) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 49.745,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:53:00 horas, no lote (24) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:24:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:24:05 horas, no lote (24) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:31:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:20 horas, no lote (24) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:20 horas, no lote (24) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 13.008,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:53:06 horas, no lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:24:21 horas, no lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:29 horas, no lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:29 horas, no lote (25) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 69.544,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:53:11 horas, no lote (26) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:24:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:24:34 horas, no lote (26) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:31:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:36 horas, no lote (26) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:36 horas, no lote (26) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 28.347,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:53:16 horas, no lote (27) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:24:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:24:47 horas, no lote (27) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:43 horas, no lote (27) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:43 horas, no lote (27) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 32.960,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:58:02 horas, no lote (28) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:25:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:25:02 horas, no lote (28) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:31:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:50 horas, no lote (28) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:50 horas, no lote (28) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 14.889,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:58:07 horas, no lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O

MAR PARA O AVÔ -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia

11/04/2022, às 14:25:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/04/2022, às 14:25:16 horas, no lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O

MAR PARA O AVÔ -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação

de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:31:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:57 horas, no lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O

MAR PARA O AVÔ -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

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

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:31:57 horas, no lote (29) - LIVRO - O MENINO QUE LEVOU O

MAR PARA O AVÔ -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor

R$ 2.006,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 09:58:12 horas, no lote (30) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:25:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:25:36 horas, no lote (30) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:32:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:32:05 horas, no lote (30) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:32:05 horas, no lote (30) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 6.204,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:01:11 horas, no lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:26:28 horas, no lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:32:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:32:53 horas, no lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:32:53 horas, no lote (31) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 58.192,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:01:16 horas, no lote (32) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:26:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:26:40 horas, no lote (32) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:01 horas, no lote (32) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:01 horas, no lote (32) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 4.197,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:01:21 horas, no lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:26:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:26:53 horas, no lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:09 horas, no lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:09 horas, no lote (33) - LIVRO - DO JEITO QUE VOCÊ E -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 2.349,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:05:12 horas, no lote (34) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:27:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:27:08 horas, no lote (34) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:16 horas, no lote (34) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:16 horas, no lote (34) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 15.642,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:05:21 horas, no lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:27:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:27:20 horas, no lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:33:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:26 horas, no lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:26 horas, no lote (35) - LIVRO - BRINCO DE LISTAS -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 1.980,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:05:26 horas, no lote (36) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:27:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:27:33 horas, no lote (36) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:33 horas, no lote (36) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:33 horas, no lote (36) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 7.029,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:05:32 horas, no lote (37) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:27:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:27:46 horas, no lote (37) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:42 horas, no lote (37) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:42 horas, no lote (37) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 10.414,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:09:10 horas, no lote (38) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:27:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:27:58 horas, no lote (38) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:48 horas, no lote (38) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:48 horas, no lote (38) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 5.794,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:09:21 horas, no lote (39) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:28:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:28:09 horas, no lote (39) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:33:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:56 horas, no lote (39) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:33:56 horas, no lote (39) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 4.131,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:09:26 horas, no lote (40) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:28:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:28:28 horas, no lote (40) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:02 horas, no lote (40) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:02 horas, no lote (40) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 20.149,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:11:51 horas, no lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:29:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:29:06 horas, no lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:49 horas, no lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:49 horas, no lote (41) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 46.569,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:11:56 horas, no lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:29:15 horas, no lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:56 horas, no lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:34:56 horas, no lote (42) - COLEÇÃO PALAVRA CANTADA -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 3.544,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:15:50 horas, no lote (43) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:29:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:29:34 horas, no lote (43) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:04 horas, no lote (43) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:04 horas, no lote (43) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 49.533,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:12:01 horas, no lote (44) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:29:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:29:48 horas, no lote (44) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:12 horas, no lote (44) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:12 horas, no lote (44) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 10.289,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:15:56 horas, no lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
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efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:30:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:30:00 horas, no lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

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

licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:19 horas, no lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS -  a situação

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

prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos,

sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:19 horas, no lote (45) - COLEÇÕES DIVERSAS -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 20.526,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:16:01 horas, no lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A

MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O MUNDO -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:30:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:30:16 horas, no lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A

MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O MUNDO -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências

do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada,

estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:35:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:26 horas, no lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A

MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O MUNDO -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em

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

presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:26 horas, no lote (46) - LIVRO - A JORNADA DE OLÍVIA - A

MENINA QUE NÃO SE FECHOU PARA O MUNDO -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA
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DE LIVROS LTDA com o valor R$ 2.118,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:16:42 horas, no lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022,

às 14:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:30:28 horas, no lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS

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

o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação

e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:32 horas, no lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:32 horas, no lote (47) - COLEÇÃO - CONTOS CLÁSSICOS

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

empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$

8.164,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:19:52 horas, no lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:30:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:30:38 horas, no lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:39 horas, no lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:39 horas, no lote (48) - LIVRO - DINOSSAUROS -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 1.881,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:19:57 horas, no lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM

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

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022,

às 14:30:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:30:52 horas, no lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM

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

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação

de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:35:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:47 horas, no lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM

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

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:47 horas, no lote (49) - LIVRO - A MÃO E A LUVA EM

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

empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$

2.402,40.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:20:01 horas, no lote (50) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:31:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:31:05 horas, no lote (50) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:35:54 horas, no lote (50) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.
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    No dia 12/04/2022, às 09:35:54 horas, no lote (50) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 4.983,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:22:21 horas, no lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:31:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:31:40 horas, no lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:36:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:33 horas, no lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:33 horas, no lote (51) - LIVRO - O OVO OU A GALINHA -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 1.273,80.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:22:26 horas, no lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO

PENSANTE E OUTROS CONTOS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

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

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:31:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:31:51 horas, no lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO

PENSANTE E OUTROS CONTOS -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital

quanto à documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando

o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:36:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:42 horas, no lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO

PENSANTE E OUTROS CONTOS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

12/04/2022 Página 39 de 45



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

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

lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:42 horas, no lote (52) - LIVRO - O MISTÉRIO DO COELHO

PENSANTE E OUTROS CONTOS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

com o valor R$ 1.386,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:22:31 horas, no lote (53) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:32:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:32:02 horas, no lote (53) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:48 horas, no lote (53) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:48 horas, no lote (53) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 7.867,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:26:35 horas, no lote (54) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:32:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:32:14 horas, no lote (54) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:36:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/04/2022, às 09:36:55 horas, no lote (54) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:36:55 horas, no lote (54) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 6.732,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:26:40 horas, no lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:32:28 horas, no lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO -  a

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

A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 12/04/2022, às 09:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:01 horas, no lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO -  a

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:01 horas, no lote (55) - LIVRO - LEONARDINHO -  pelo

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 3.108,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:26:45 horas, no lote (56) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:32:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:32:39 horas, no lote (56) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/04/2022, às 09:37:08 horas, no lote (56) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:08 horas, no lote (56) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 6.316,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:27:01 horas, no lote (57) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:32:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:32:52 horas, no lote (57) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:14 horas, no lote (57) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:14 horas, no lote (57) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 30.630,60.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:30:21 horas, no lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:33:04 horas, no lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 12/04/2022, às 09:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/04/2022, às 09:37:21 horas, no lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:21 horas, no lote (58) - LIVROS DIVERSOS E COLEÇÃO -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 12.856,20.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:32:07 horas, no lote (59) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:33:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:33:21 horas, no lote (59) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:28 horas, no lote (59) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:28 horas, no lote (59) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 96.756,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:32:11 horas, no lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE

AVENTURA DOS SMURFS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 11/04/2022, às 14:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:33:30 horas, no lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE

AVENTURA DOS SMURFS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à

documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor

abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/04/2022, às 09:37:37 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/04/2022, às 09:37:37 horas, no lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE

AVENTURA DOS SMURFS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:37:37 horas, no lote (60) - LIVRO - OS SMURFS - A GRANDE

AVENTURA DOS SMURFS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o

valor R$ 726,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:32:54 horas, no lote (61) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às 14:34:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:34:10 horas, no lote (61) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

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

atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

12/04/2022, às 09:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:38:09 horas, no lote (61) - LIVROS DIVERSOS -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição de recursos, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 12/04/2022, às 09:38:09 horas, no lote (61) - LIVROS DIVERSOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TRIBOS EDITORA E

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 10.890,00.

 

    No dia 11/04/2022, às 10:32:57 horas, no lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 11/04/2022, às

14:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2022, às 14:34:23 horas, no lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso
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processo. No dia 12/04/2022, às 09:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2022, às 09:38:18 horas, no lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve interposição

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

 

    No dia 12/04/2022, às 09:38:18 horas, no lote (62) - LIVROS E COLEÇÕES DIVERSOS -

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

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA com o valor R$ 62.198,40.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

ANTONIO JOSIMAR DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
09.663.426/0001-08 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
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