
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA - LICIT FDMS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA / Nº Processo: X)

 

     às 09:20:26 horas do dia 19/07/2022 no endereço R LOBO DA COSTA 447-PREDIO,

bairro CENTRO, da cidade de PELOTAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LUANA BRAHM KRUGER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

2022/025/2022 que tem por objeto Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual  EPIs

e Materiais Elétricos, para atender a demanda do Convênio n° 03/2021, vinculado ao Projeto

Cultura do Arroz, da Universidade Federal de Pelotas  UFPEL, apoiado pela Fundação

Delfim Mendes Silveira  FDMS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL

Lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA

Lote (4) - MÁSCARA

Lote (5) - PROTETOR FACIAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 23:29:41:138 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.318,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:57:16:039 DESTRA BRASIL LTDA  R$ 334,58

19/07/2022 09:13:38:251 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 500,00

18/07/2022 15:34:02:359 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 334,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:57:16:039 DESTRA BRASIL LTDA  R$ 347,32

19/07/2022 09:15:02:422 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 500,00

18/07/2022 15:34:02:359 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 347,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:00:48:920 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - CAPACETE

Lote (7) - PROTETOR LOMBAR

Lote (8) - LUVAS

Lote (9) - LUVAS

Lote (10) - LUVAS

Lote (11) - LUVAS

19/07/2022 09:18:15:977 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 1.690,00

19/07/2022 09:17:42:014 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 818,40

19/07/2022 09:16:48:582 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 500,00

18/07/2022 17:11:26:856 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 339,80

18/07/2022 15:34:02:359 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 339,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:03:25:267 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:23:17:618 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 1.950,00

19/07/2022 09:23:11:596 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 500,00

18/07/2022 16:59:04:845 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 372,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:24:19:249 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 2.300,00

19/07/2022 09:24:12:318 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 400,00

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 216,70

18/07/2022 17:58:58:775 CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA  R$ 216,86

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:25:06:811 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 1.300,00

19/07/2022 09:24:57:223 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 400,00

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 128,80

18/07/2022 17:58:58:775 CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA  R$ 128,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:26:10:589 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 300,00

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 158,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:26:58:088 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 600,00

18/07/2022 15:35:51:666 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 431,20
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Lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA

Lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS

Lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA

Lote (15) - TALABARTE

Lote (16) - VENTOSA

Lote (17) - INTERRUPTOR

Lote (18) - INTERRUPTOR

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - INTERRUPTOR

Lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:27:43:285 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 4.188,00

19/07/2022 09:27:36:250 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 250,00

18/07/2022 17:00:31:724 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 173,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:28:32:056 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.  R$ 990,00

19/07/2022 09:28:25:092 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 300,00

18/07/2022 15:35:51:666 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 161,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:06:24:820 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:30:41:570 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 600,00

18/07/2022 17:00:31:724 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 487,82

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:09:25:924 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:09:25:924 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:09:25:924 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Lote (22) - TOMADA

Lote (23) - TOMADA

Lote (24) - TOMADA

Lote (25) - TOMADA

Lote (26) - DISJUNTOR

Lote (27) - DISJUNTOR

Lote (28) - DISJUNTOR

19/07/2022 08:09:25:924 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:38:31:912 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 600,00

18/07/2022 17:01:55:270 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 495,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:14:33:576 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:14:33:576 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:14:33:576 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:14:33:576 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 61,76

19/07/2022 09:44:47:815 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 10,94

19/07/2022 09:45:32:117 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 175,41
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Lote (29) - DISJUNTOR

Lote (30) - DISJUNTOR

Lote (31) - DISJUNTOR

Lote (32) - DISJUNTOR

Lote (33) - INTERRUPTOR

Lote (34) - DISJUNTOR

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (35) - LUMINARIA

19/07/2022 09:46:43:754 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 32,73

19/07/2022 09:47:45:001 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 11,79

19/07/2022 09:48:21:363 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 41,32

19/07/2022 09:49:01:081 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 27,56

19/07/2022 09:49:44:904 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 172,57

19/07/2022 09:50:08:241 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 7.863,52

18/07/2022 23:31:20:492 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 7.863,52

19/07/2022 09:51:43:913 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 10.000,00

18/07/2022 17:02:57:934 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 7.860,00
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Lote (36) - LUMINARIA

Lote (37) - LUMINARIA

Lote (38) - LED

Lote (39) - BATERIA

Lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO

Lote (41) - DUCHA

Lote (42) - GERADOR

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:30:53:613 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 2.132,73

18/07/2022 23:36:23:784 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.132,73

19/07/2022 09:52:43:986 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 3.000,00

18/07/2022 17:04:42:738 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 2.132,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:23:13:795 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:30:53:613 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 822,15

19/07/2022 09:54:40:689 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:04:42:738 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 606,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 17:30:53:613 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 78,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 08:31:45:667 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2022 23:28:48:364 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 5.398,00

19/07/2022 09:58:56:024 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 10.000,00

18/07/2022 17:05:58:219 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 5.398,90

19/07/2022 08:11:40:256 ARGOS LTDA  R$ 5.398,92

18/07/2022 16:19:56:933 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS L  R$ 5.398,00
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Lote (43) - CARREGADOR

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL

Lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA

Lote (4) - MÁSCARA

Lote (5) - PROTETOR FACIAL

Lote (6) - CAPACETE

Lote (7) - PROTETOR LOMBAR

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2022 09:59:42:189 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 600,00

18/07/2022 17:05:58:219 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 23:29:41:138 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.318,26

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:42:23:189 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 235,00

19/07/2022 10:42:06:726 DESTRA BRASIL LTDA  R$ 239,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:43:46:026 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 246,00

19/07/2022 10:43:33:666 DESTRA BRASIL LTDA  R$ 247,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:03:27:639 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 163,40

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:28:24:494 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 320,00

19/07/2022 10:27:28:193 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 321,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:03:06:474 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 134,35

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 16:59:04:845 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 372,85
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Lote (8) - LUVAS

Lote (9) - LUVAS

Lote (10) - LUVAS

Lote (11) - LUVAS

Lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA

Lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS

Lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA

Lote (15) - TALABARTE

Lote (16) - VENTOSA

Lote (17) - INTERRUPTOR

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 216,70

18/07/2022 17:58:58:775 CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA  R$ 216,86

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 128,80

18/07/2022 17:58:58:775 CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA  R$ 128,92

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 15:35:05:797 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 158,25

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 15:35:51:666 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 431,20

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:00:31:724 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 173,20

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 15:35:51:666 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  R$ 161,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:49:11:957 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 638,26

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:00:31:724 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 487,82

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:49:23:364 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 147,43

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (18) - INTERRUPTOR

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (19) - INTERRUPTOR

Lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO

Lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Lote (22) - TOMADA

Lote (23) - TOMADA

Lote (24) - TOMADA

Lote (25) - TOMADA

Lote (26) - DISJUNTOR

19/07/2022 10:49:37:877 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 36,62

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:49:51:214 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 9,92

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 10:50:08:617 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 46,76

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:01:55:270 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 495,90

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 11:40:56:956 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 52,08

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 11:41:10:465 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 45,71

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 11:41:23:772 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 137,27

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 11:41:53:334 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 348,14

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 61,76
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Lote (27) - DISJUNTOR

Lote (28) - DISJUNTOR

Lote (29) - DISJUNTOR

Lote (30) - DISJUNTOR

Lote (31) - DISJUNTOR

Lote (32) - DISJUNTOR

Lote (33) - INTERRUPTOR

Lote (34) - DISJUNTOR

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (35) - LUMINARIA

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 10,94

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 175,41

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 32,73

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:11:30:462 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 11,79

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 41,32

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 27,56

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:28:08:056 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 172,57

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 14:25:16:621 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 7.794,00

19/07/2022 14:24:44:958 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 7.799,00

19/07/2022 14:24:36:300 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 7.805,00
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Lote (36) - LUMINARIA

Lote (37) - LUMINARIA

Lote (38) - LED

Lote (39) - BATERIA

Lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO

Lote (41) - DUCHA

Lote (42) - GERADOR

Lote (43) - CARREGADOR

 

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 14:27:50:649 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 1.965,30

19/07/2022 14:27:37:312 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 1.969,00

19/07/2022 14:27:29:525 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 1.970,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 14:01:37:565 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 1.970,64

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:30:53:613 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 822,15

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:04:42:738 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 606,80

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:30:53:613 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA
LTDA  R$ 78,66

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 14:01:51:072 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
E FERR  R$ 195,47

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2022 15:20:50:695 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 5.347,00

19/07/2022 15:20:30:810 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA  R$ 5.348,00

19/07/2022 14:57:23:112 ARGOS LTDA  R$ 5.395,99

18/07/2022 16:19:56:933 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS L  R$ 5.398,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/07/2022 17:05:58:219 PLATMADEIRAS LTDA  R$ 560,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/07/2022, às 10:45:21 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

16:54:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 16:54:44 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 22/07/2022, às 17:09:21 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:09:21 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  a

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

na justificativa. No dia 22/07/2022, às 17:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:10:33 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:24:33 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:24:33 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:24:33 horas, no lote (1) - BOTÃO DE EMERGÊNCIA -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRINA
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SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 1.318,20.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:43:27 horas, no lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

16:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 16:56:04 horas, no lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:29:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:29:00 horas, no lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:29:00 horas, no lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL -  pelo

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

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 235,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:46:02 horas, no lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 16:57:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 16:57:16 horas, no lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:30:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:30:31 horas, no lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA -  a situação do

26/07/2022 Página 13 de 42

Clicksign 8e05f28e-3d44-4424-9fde-b6e53824eace



lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:30:31 horas, no lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA -  pelo critério

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

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 246,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:27:02 horas, no lote (4) - MÁSCARA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:11:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:11:47 horas, no lote (4) - MÁSCARA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:41:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:41:55 horas, no lote (4) - MÁSCARA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:41:55 horas, no lote (4) - MÁSCARA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 163,40.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:31:14 horas, no lote (5) - PROTETOR FACIAL -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 16:58:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 16:58:29 horas, no lote (5) - PROTETOR FACIAL -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.
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Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:31:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:31:53 horas, no lote (5) - PROTETOR FACIAL -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:31:53 horas, no lote (5) - PROTETOR FACIAL -  pelo critério de

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

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 320,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:29:24 horas, no lote (6) - CAPACETE -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:12:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:12:48 horas, no lote (6) - CAPACETE -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:44:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:44:01 horas, no lote (6) - CAPACETE -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:44:01 horas, no lote (6) - CAPACETE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 134,30.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:30:17 horas, no lote (7) - PROTETOR LOMBAR -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:23:54 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:23:54 horas, no lote (7) - PROTETOR LOMBAR -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:04:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:04:23 horas, no lote (7) - PROTETOR LOMBAR -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:04:23 horas, no lote (7) - PROTETOR LOMBAR -  pelo critério

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

LTDA com o valor R$ 372,85.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:42:43 horas, no lote (8) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:01:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:01:59 horas, no lote (8) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:34:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:34:23 horas, no lote (8) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:34:23 horas, no lote (8) - LUVAS -  pelo critério de menor preço,
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foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE

PROTECAO LTDA com o valor R$ 216,70.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:34:09 horas, no lote (9) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:05:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:05:51 horas, no lote (9) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:35:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:35:43 horas, no lote (9) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:35:43 horas, no lote (9) - LUVAS -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE

PROTECAO LTDA com o valor R$ 128,80.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:52:30 horas, no lote (10) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:06:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:06:41 horas, no lote (10) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:36:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 26/07/2022, às 13:36:58 horas, no lote (10) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:36:58 horas, no lote (10) - LUVAS -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS

DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 158,25.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:39:44 horas, no lote (11) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:07:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:07:39 horas, no lote (11) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:38:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:38:38 horas, no lote (11) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:38:38 horas, no lote (11) - LUVAS -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS

DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 431,20.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:30:29 horas, no lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

17:24:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:24:43 horas, no lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências
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do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:05:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:05:23 horas, no lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:05:23 horas, no lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA -  pelo

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

PLATMADEIRAS LTDA com o valor R$ 173,20.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:35:19 horas, no lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

17:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:08:13 horas, no lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:39:58 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:39:58 horas, no lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:39:58 horas, no lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS -  pelo

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

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA com o valor R$ 161,50.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:37:49 horas, no lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

17:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:14:04 horas, no lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:47:35 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:47:35 horas, no lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:47:35 horas, no lote (14) - CINTURÃO DE SEGURANÇA -  pelo

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

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 638,26.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:21:29 horas, no lote (15) - TALABARTE -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:25:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:25:12 horas, no lote (15) - TALABARTE -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:06:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:06:33 horas, no lote (15) - TALABARTE -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 26/07/2022, às 14:06:33 horas, no lote (15) - TALABARTE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATMADEIRAS LTDA com o

valor R$ 487,82.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:29:54 horas, no lote (16) - VENTOSA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:14:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:14:31 horas, no lote (16) - VENTOSA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:50:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:50:46 horas, no lote (16) - VENTOSA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:50:46 horas, no lote (16) - VENTOSA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 147,43.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:41:07 horas, no lote (17) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:15:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:15:21 horas, no lote (17) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:51:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 26/07/2022, às 13:51:37 horas, no lote (17) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:51:37 horas, no lote (17) - INTERRUPTOR -  pelo critério de

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

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 36,60.

 

    No lote (18) - INTERRUPTOR - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:38:26 horas, no lote (19) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:15:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:15:51 horas, no lote (19) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:52:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:52:37 horas, no lote (19) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:52:37 horas, no lote (19) - INTERRUPTOR -  pelo critério de

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

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 9,92.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:40:12 horas, no lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

17:16:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/07/2022, às 17:16:26 horas, no lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:54:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:54:53 horas, no lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:54:53 horas, no lote (20) - PLACA P/ SAÍDA DE FIO -  pelo

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

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 46,74.

 

    No dia 19/07/2022, às 11:45:29 horas, no lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às

17:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:25:45 horas, no lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:07:45 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:07:45 horas, no lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:07:45 horas, no lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -  pelo

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

PLATMADEIRAS LTDA com o valor R$ 495,90.
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    No dia 19/07/2022, às 12:31:52 horas, no lote (22) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:17:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:17:13 horas, no lote (22) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:56:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:56:20 horas, no lote (22) - TOMADA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:56:20 horas, no lote (22) - TOMADA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 52,08.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:12:13 horas, no lote (23) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:18:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:18:06 horas, no lote (23) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:57:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:57:25 horas, no lote (23) - TOMADA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo
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adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:57:25 horas, no lote (23) - TOMADA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 45,70.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:22:22 horas, no lote (24) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:19:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:19:11 horas, no lote (24) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:58:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:58:29 horas, no lote (24) - TOMADA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:58:29 horas, no lote (24) - TOMADA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 137,20.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:08:46 horas, no lote (25) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:20:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:20:11 horas, no lote (25) - TOMADA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em
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consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 13:59:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 13:59:49 horas, no lote (25) - TOMADA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 13:59:49 horas, no lote (25) - TOMADA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 348,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:29:22 horas, no lote (26) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:29:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:29:21 horas, no lote (26) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:13:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:13:53 horas, no lote (26) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:13:53 horas, no lote (26) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 61,76.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:32:59 horas, no lote (27) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:29:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 22/07/2022, às 17:29:39 horas, no lote (27) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:16:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:16:27 horas, no lote (27) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:16:27 horas, no lote (27) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 10,94.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:11:54 horas, no lote (28) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:30:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:30:27 horas, no lote (28) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:17:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:17:26 horas, no lote (28) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:17:26 horas, no lote (28) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLENOBRAS
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DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 175,36.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:15:39 horas, no lote (29) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:32:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:32:02 horas, no lote (29) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:18:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:18:15 horas, no lote (29) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:18:15 horas, no lote (29) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 32,73.

 

    No dia 19/07/2022, às 12:16:30 horas, no lote (30) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 22/07/2022, às 17:33:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:33:16 horas, no lote (30) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:19:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:19:37 horas, no lote (30) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:19:37 horas, no lote (30) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 11,79.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:36:27 horas, no lote (31) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:34:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:34:55 horas, no lote (31) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:21:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:21:01 horas, no lote (31) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:21:01 horas, no lote (31) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 41,31.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:53:39 horas, no lote (32) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:35:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:35:53 horas, no lote (32) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

26/07/2022 Página 29 de 42

Clicksign 8e05f28e-3d44-4424-9fde-b6e53824eace



avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:22:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:22:12 horas, no lote (32) - DISJUNTOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:22:12 horas, no lote (32) - DISJUNTOR -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 27,54.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:32:36 horas, no lote (33) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:36:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:36:33 horas, no lote (33) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

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

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:23:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:23:18 horas, no lote (33) - INTERRUPTOR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:23:18 horas, no lote (33) - INTERRUPTOR -  pelo critério de

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 172,57.

 

    No lote (34) - DISJUNTOR - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:27:08 horas, no lote (35) - LUMINARIA -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:26:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:26:23 horas, no lote (35) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:09:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:09:07 horas, no lote (35) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:09:07 horas, no lote (35) - LUMINARIA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATMADEIRAS LTDA com o

valor R$ 7.794,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:29:31 horas, no lote (36) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:37:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:37:27 horas, no lote (36) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:24:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:24:34 horas, no lote (36) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 26/07/2022, às 14:24:34 horas, no lote (36) - LUMINARIA -  pelo critério de menor

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

DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 1.965,28.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:51:51 horas, no lote (37) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:21:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:21:20 horas, no lote (37) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:00:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:00:56 horas, no lote (37) - LUMINARIA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:00:56 horas, no lote (37) - LUMINARIA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 1.970,40.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:44:38 horas, no lote (38) - LED -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:38:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:38:41 horas, no lote (38) - LED -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a

proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 025/2022,

para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos avaliação

Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em consonância

ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às empresas

remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/07/2022, às 14:25:53 horas, no lote (38) - LED -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:25:53 horas, no lote (38) - LED -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLENOBRAS DISTRIBUIDORA

ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 822,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:37:45 horas, no lote (39) - BATERIA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:26:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:26:45 horas, no lote (39) - BATERIA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:10:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:10:11 horas, no lote (39) - BATERIA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:10:11 horas, no lote (39) - BATERIA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATMADEIRAS LTDA com o

valor R$ 606,80.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:37:08 horas, no lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às

17:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:39:09 horas, no lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote.

Aguardamos avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não

estejam em consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão

convocadas às empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:26:55 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:26:55 horas, no lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:26:55 horas, no lote (40) - HASTE PARA ATERRAMENTO -

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

PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA com o valor R$ 78,66.

 

    No dia 19/07/2022, às 14:27:45 horas, no lote (41) - DUCHA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:22:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:22:22 horas, no lote (41) - DUCHA -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:02:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:02:36 horas, no lote (41) - DUCHA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:02:36 horas, no lote (41) - DUCHA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR com o valor R$ 195,46.

 

    No dia 19/07/2022, às 15:24:46 horas, no lote (42) - GERADOR -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:27:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:27:14 horas, no lote (42) - GERADOR -  a situação do lote foi

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

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:11:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:11:22 horas, no lote (42) - GERADOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:11:22 horas, no lote (42) - GERADOR -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATMADEIRAS LTDA com o

valor R$ 5.347,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 15:15:29 horas, no lote (43) - CARREGADOR -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2022, às 17:27:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2022, às 17:27:29 horas, no lote (43) - CARREGADOR -  a situação do lote

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

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

025/2022, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. Aguardamos

avaliação Técnica do Coordenador do Projeto na Proposta enviada, caso não estejam em

consonância ao Edital, a empresa será desclassificada e, ato contínuo, serão convocadas às

empresas remanescentes. No dia 26/07/2022, às 14:12:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2022, às 14:12:17 horas, no lote (43) - CARREGADOR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 26/07/2022, às 14:12:17 horas, no lote (43) - CARREGADOR -  pelo critério de

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

com o valor R$ 560,00.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:13:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (2) - RESPIRADOR SEMI FACIAL. O

motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital.

A referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em

razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item

5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:15:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (3) - FILTRO P/ MÁSCARA. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:16:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (5) - PROTETOR FACIAL. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:17:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE

PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (5) - PROTETOR FACIAL. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:18:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (5) - PROTETOR FACIAL. O motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo
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com o valor de referência do Edital. A referida proposta está sendo desclassificada e não irá

participar da fase de lances em razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o

valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:23:11 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (7) - PROTETOR LOMBAR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:23:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (7) - PROTETOR LOMBAR. O motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo

com o valor de referência do Edital. A referida proposta está sendo desclassificada e não irá

participar da fase de lances em razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o

valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:24:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (8) - LUVAS. O motivo da desclassificação

foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida proposta está

sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter apresentado a

proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:24:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (8) - LUVAS. O motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de

referência do Edital. A referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da

fase de lances em razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de

referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:24:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (9) - LUVAS. O motivo da desclassificação

foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida proposta está

sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter apresentado a

proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.
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    No dia 19/07/2022, às 09:25:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (9) - LUVAS. O motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de

referência do Edital. A referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da

fase de lances em razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de

referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:26:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (10) - LUVAS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:26:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (11) - LUVAS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:27:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA. O

motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital.

A referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em

razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item

5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:27:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (12) - ÓCULOS DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: Proposta em

desacordo com o valor de referência do Edital. A referida proposta está sendo

desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter apresentado a

proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:28:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS. O motivo

da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A

referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão

de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2.

do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:28:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME., no

lote (13) - ABAFADOR DE RUÍDOS. O motivo da desclassificação foi: Proposta em

desacordo com o valor de referência do Edital. A referida proposta está sendo

desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter apresentado a

proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:30:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (15) - TALABARTE. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:38:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (21) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. O

motivo da desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital.

A referida proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em

razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item

5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:44:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (26) - DISJUNTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:45:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (27) - DISJUNTOR. O motivo da
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desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:46:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (28) - DISJUNTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:47:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (29) - DISJUNTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:48:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (30) - DISJUNTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:49:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (31) - DISJUNTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:49:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (32) - DISJUNTOR. O motivo da
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desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:50:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (33) - INTERRUPTOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (35) - LUMINARIA. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:52:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (36) - LUMINARIA. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:54:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (38) - LED. O motivo da desclassificação

foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida proposta está

sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter apresentado a

proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:58:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (42) - GERADOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida
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proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 19/07/2022, às 09:59:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUANA BRAHM

KRUGER - desclassificou a proposta do fornecedor - SULFASE COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR, no lote (43) - CARREGADOR. O motivo da

desclassificação foi: Proposta em desacordo com o valor de referência do Edital. A referida

proposta está sendo desclassificada e não irá participar da fase de lances em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 26/07/2022, às 14:33:03 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR

DALMOLIN BERGOLI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

LUANA BRAHM KRUGER

Pregoeiro da disputa

 

CESAR DALMOLIN BERGOLI

Autoridade Competente

 

FERNANDA KAROW REICHOW

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

45.288.885/0001-04 CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA

10.900.700/0001-96 DESTRA BRASIL LTDA

37.406.687/0001-70 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

27.549.683/0001-97 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L

19.366.765/0001-78 PLATMADEIRAS LTDA

72.313.828/0001-00 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

36.515.614/0001-53 SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR
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Assinaturas

Luana Brahm Kruger

CPF: 030.896.820-44

Assinou como parte em 26 jul 2022 às 15:05:53

César Dalmolin Bergoli

CPF: 009.504.060-90

Assinou como parte em 26 jul 2022 às 16:14:12

Fernanda Karow Reichow

CPF: 033.861.500-80

Assinou como parte em 26 jul 2022 às 15:49:06

Log

26 jul 2022, 14:49:02 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número 8e05f28e-3d44-4424-9fde-b6e53824eace. Data

limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2022 (14:44). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 jul 2022, 14:49:33 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

luana.kruger@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Luana Brahm Kruger e CPF 030.896.820-44.

26 jul 2022, 14:49:33 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo César Dalmolin Bergoli e CPF 009.504.060-90.

26 jul 2022, 14:49:33 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Fernanda Karow Reichow e CPF

033.861.500-80.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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26 jul 2022, 15:05:54 Luana Brahm Kruger assinou como parte. Pontos de autenticação: email

luana.kruger@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 030.896.820-44. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.317.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 jul 2022, 15:49:07 Fernanda Karow Reichow assinou como parte. Pontos de autenticação: email

fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 033.861.500-80. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.317.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 jul 2022, 16:14:12 César Dalmolin Bergoli assinou como parte. Pontos de autenticação: email

cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 009.504.060-90. IP:

177.35.70.101. Componente de assinatura versão 1.317.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 jul 2022, 16:14:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8e05f28e-3d44-4424-9fde-b6e53824eace.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8e05f28e-3d44-4424-9fde-b6e53824eace, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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Log gerado em 26 de julho de 2022. Versão v1.13.0.
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