
ATA DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PIRACURUCA - (PI)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / N° Processo: 8236)

às 14:05:53 horas do dia 19/11/2020 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro

PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N® Processo: 8236 -

2020/017/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO

PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS, E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE
PIRACURUCA-PI.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE 1000ML.

Data-Hora 1 Fornecedor Proposta

16/11/2020 09:40:58:9771 BRANDAO E BRANDAO LTDA R$ 35.150.00

18/11/2020 14:46:10:116! IfRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI R$ 36.260.00

17/11/2020 17-06-10-785| PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 34.040,00

12/11/2020 09:15:30:079j ^COMERCIO DE MATERIAL R$ 37.000,00

18/11/2020 00:18:06:4751 ÍG SOARES DE CARVALHO EIRELI RS 38.110.00

17/11/2020 17:14:19:3351 ImARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 55.500.00

16/11/2020 22:01:47:845; MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 37.925.00

18/11/2020 13:08:12:1491 IMACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 37.000.00

18/11/2020 13:37:28:5011 ARMAZÉM DO TEMPO COMERCIO LTDA RS 111.000.00

Lote (2)-ÁLCOOL GEL 1L

Data-Hora Fornecedor ProDosta

16/11/2020 09:40:58:9771 iBRANDAO E BRANDAO LTDA RS 200.000.00

18/11/2020 14:56:06:598 'fRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 107.400.00

17/11/2020 17:06-10-785 |D'PALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 112.700,00

io/ii/9n9n nQ-i«í 'ín-n7Ql jALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL12/11/2Ü2Ü 09.15.30.079] j^SCOLAR ALIM RS 113.000,00

17/11/2020 17:14:19:335 MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 180.000.00

16/11/2020 22:01:47:8451 ÍMANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 113.000.00

18/11/2020 13:08:12:149; MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 112.000.00
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118/11/2020 13:37:28:501 IlARMAZEM DO TEMPO COMERCIO LTDA 1l R$ 200.000.00

Lote (3) - ALGODÃO PCT 500G

Data-Hora 1i Fornecedor Proposta

16/11/2020 09:40:58:977 iBRANDAO E BRANDAO LTDA RS 1.800.00

18/11/2020 14:57:33:083Í iFRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 1.140.00

19/1Monon nc-Kí -ín nyal lALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL12/11/2020 09.15.30.0791 l,rscOL AR ALIM R$ 1.200,00

16/11/2020 22:01:47:8451 ImANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 1.200.00

18/11/2020 13:08:12:1491 MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 1.200.00

Lote (4) • AMACIANTIE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 1 LITRO.

Da.tarHpra. Fornecedor

16/11/2020 09:40:50:977 lóRANDAO E BRANDAO LTDA

18/11/2020 14:58:19:6091 IFRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

10/11/onon na-iíí -ín nTQl ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL1Z/11/Z0ZD 09.15.30.0791 i^sCOLAR ALIM

16/11/2020 22:01:47:845' IMANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

18/11/2020 13:08:12:149 MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA

Lote (5) - AVENTAL DE PLÁST'C0

Data-Hora Fornecedor

16/11/2020 09:40:58:977 BRANDAO E BRANDAO LTDA

18/11/2020 15:03:55:0531 IFRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12/11/202C 09:15:30:07
A.LMEiDA Rlz^^ViS E COMERCIO DE MATERIAL
•ESCOLAR AL'M

17/11/2020 17:14:19:3351 IMARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

16/11/2020 22:01:47:8''^ "^MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

18/11/2020 13:08:12:149' 'MACHADO F. MACHADO SUPERMERCADO LTDA

17/11/2020 11:52:39:121 G I INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Lote (6) • BALDE PL/VETICC DE 15 LFROS.

Proposta

R$ 1.200.00

R!E 1.248.00

R$ 1.280,00

R$ 1.200.00

RS 1.280.00

Proposta

RS 6.000.00

RS 6.415.00

R$ 6.750,00

RS 8.500.00

RS 3.000.00

RS 6.500.00

RS 6.000.00

Data-Hora

12/11/2020 09:30:10:fi0d

16/11/2020.22:05:2,3,34

> Fornecedor Proposta

FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 4.590.00

ALMEIDA RE-.FRES E COMERCIO DE MATERIAL
5SC01AR A JM

R$ 4.750,00

VARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 8.000.00

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 4.800.00

Vi.ACHADO & .MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 4.500.00

'Enil RON .lACINTO DE LIMA RS 4.750.00

Lote (7) - BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2020 t5:22:4',:3l 1 R.CARMtl.'- COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 4.051.20

12/11/2020 09;;í0:10:604 ^ COMERCIO DE MATERIAL RS 4.256,00
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17/11/2020 20:14:K8:070ÍlMARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS II R$6.720.00 1

16/11/202Q 22:05:23:347IImANOEL AMARAL DESOUSA FILHO II R$4.256.00 1

18/11/2020 13:11:04:935 MACHADO fi MACHADO SUPERMERCADO LTDA II RS 4.160.00 1

17/11/2020 17:14:20:264llEDILSON JACINTO DE LIMA II RS 4.256.00

Lote (8)-BOTA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO

Data-Hora • Fornecedor ProDOSta

16/11/2020 09:44:16:2091 ieRANÜ/\0 E BRANDAO LTDA RS 3.250.00

18/11/2020 16 35:16:343 3-RícaRNE.S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1 RS 1.876.50

17/11/2020 20; 14 .56:0701 iMARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 3.000.00

16/11/2020 2?:f55:23:347 !iMANOil A^/A,-:AL DE SOUSA FILHO RS 2.750.00

18/11/2020 13:11:04:93;r ImACHADO &MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 1.950.00

17/11/2020 17-14;20:264 EDILSON JACINTO DE LIMA RS 1.970.00

Lote (9) - GARROPARA LIMPEZA PROFISSIONAL. CAPACIDADE

LITROS, COM ESPREMEDOR NOBRE.

Üata-Hora Fornecedor

16/11/2020 09:44:16:209 3RAND.A0 E BRANDAO LTDA

18/11/2020 15:35:45:504 iFRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12/11/2020 09:30:-! 0:604
ALMEIDA RLRRES E COMERCIO DE MATERIAL

' lESÇOL/.R Ai. IM _

17/11/2020 20:-í4:58:07C: .MARCOS Vl.XiClüS NASCIMENTO DOS SANTOS

16/11/2020 2:A0f32;-L34I MA\OE'. A^^.AAA•. DE gCLiSA F:LHO

18/11/2020 •.3:1-i:0-: :93S ,V.ACHACO MACHADO SUPERMERCADO LTDA

Lote (10) - CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750ML

Data-Hcra Fornecedor

16/11/2Ò2Õ 09:44:16:209! ÍbRANDAO EBRANDAO LIDA
.C:-iiiIíL;L880 lERICaRNÊS COMERCIO h SKf^>/ICÕS EIRELI18/1 1/20:h

12/11/2020 09:30:-10:604
ALMEtÜA Rt:.»RES E COMERCIO DE MATERIAL
|:=3C0l AR/^LIM. _

17/11/2020 20:14:58:070! MARCOS VINHCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

MANÕEL AViARÃL DE SOU^ FÍLHÕ16/11/2020

18/11/2020 •3:11:0;:935 A"ACHA,DO MACHADO SUPERMERCADO LTDA

Lote (1 A) . CESTOTI-uAOü !-'Aí\a LIXO. CAPACID/\DE DE 8,5 LITROS.

D<ita-Hora Fornaoeclor

16/11/2020 ü9:52:49:-i8:. BRANDAO I- ÜRAIMDAOL ÍDA

18/11/2020 10:Í5K:33:241; .-RICARÍvi.Eb COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12/11/2020 09:39:00:396! ^ COMERCÍO DE MATERIAL

17/11/202G 20:-:8:4G:S62 ivlARCOS VINiCiUS NASCIMENTO DOS SANTOS

16/11/2020 22 08:24.64 \ MANGei-_jAVi/yRAL DEJÍOUSA.FILHO

18/11/2020 13: ••'•:21.80y MACHADO -x MÃCHA.DO SUPERMÊ^ÃBÒ LTDA
17/11/2320 ;7:15:3fc:5fí:> ÃPILSOM JACINTO DE LIMA

27/01/2021

DE 28

Proposta

R$ 2.500.00

R$ 2.438.30

R$ 2.560,00

R£ 3.990.00

R$ 3.800.00

R£ 2.566.60

Proposta

RS 3.900.00

RS 3.780.00

R$ 3.900,00

RS 6.QQ0.Q0

RS 3.950.00

RS 3.800.00

Proposta

RS 4.140.00

RS 3.978.00

R$4.140.00

RS 6.600.00

RS 4.17Q.0Q

RS 3.600.00

RS 4.140.00
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Lote (12) - CtSTO 02 LIXO COM !AMPA CAP. 8 LITROS COM PEDAL

Data-Hora. Fornecedor

16/11/2020 09:52:49:18:., iBRANDAÜ F BRANDAO LTDA

18/11/2020 15:5'8!47^941 í^RÍCARMES^OMERCIO^ SER"^5s EIRELI

17/11/202C
DIPALIMP - 01 ST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E

12/11/2020 09:39:00:398! ^ COMERCIO DE MATERIAL

17/11/252C I8:T»:5(3:-' .MARCOS VINÍCIUS NASC.MLNTO DOS SANTOS

16/11/2020 22:ü8:;:4.641 •iMANOEl. aIwIARAL DE SOUSA FILHO

18/11/2020 -.5:13:21 :,30{; ,.VÍAChA|jC &MACHÃd"o SUPERMERCADO LTDÃ"
17/11/202: - 7:15:r.r.:56.-.' 'S.DILSGN JACINTO DE LIMA

Proposta

RS4.5QQ.00

RS 4.17600

R$ 4.069,50

R$ 4.395,00

RS 6.900.00

RS 4.395.00

RS 4.350.00

RS 4.395.00

Lote (13) - COLETORA DE L^XO, CAP. 120 LITROS, C/RODÍZIOS, MATERIAL
RESISTENTE, FÂCL LIMPEZA. 01 ALÇA.

Data-Hora Fornecedor

16/11/2020 09:52:49:183, .SRANDAO t.BRANDAO LTDA..

18/11/2020 •ib:00:(U.:2/>^^i i-RICARNbS i.OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12/11/2020 09::i9:0r.:39ò A; £ COMERCIO DE MATERIAL
-.SGOl. - R'i

17/11/202C 20 .3:-..:56 ' v:ARCC.SA'. C .^.S .\ASC.M£.\". 0 DOS SANTOS

16/11/2020 22.0ò:2-: ' /A.N.Ch:.. A,<rA.-\A.. Dc. SOüSA rlLHO

18/11/20?."

Lote (14)

.y.''\CnA.3íT R .V.achado Sti.^cRMERCADO LTDA

- cot ETO-J ADE LiKO CAP. 60 LITROS. C/ RODÍZIOS, MATERIAL

RESISTENTE, FÁCIL LIÍ/1PE.ZA. 0/ ALÇA.

\ Dati hlora, Fornecedor

116/11/2020 09.52:^!;:183 BRANtIAO,E BRANDAO LTDA'
II8/II/202O 16:1)1:4i>:9.'-.8 ,=iVICAFiNLS COMÉRCIÒÜ SERVIc"q'̂ eTr'elÍ
ll7/11/2Ü20~20:1b:4G.5(>:r Íí.V.aRCOS VI.MCIUS NÂSClMÊNTcrÒQS SÂNTÕ^
16/11/2020 22:(-8:24.64 : FMA.NO— ,AL'„\RAL DL SOUSA FILHO

18/11 /2020 13V372I:8oV MACHADO L MACHADO SUPERMERCADO LTDA

Lote (15) - CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, CAP. 50 LITROS

COM TAM^A DL: Vai E VEM.

Proposta

RS 7.000.00

RS 4.528.20

R$ 4.760,00

RS 7.440.00

RS 9.700.00

RS 4.760.00

Proposta

RS 4.200.00

R$4.180.00

RS 6.860.00

RS 7.700.00

RS 4.400.00

Data-Hora '' Fornecedor Proposta

16/11/2020 Ü9:;)2:49:1;•i.^' BPANDAO «RANDAO LTDA RS 22.500.00

18/11/202Í •o:0:;:Ci'::3 •-RiC;A.'-NtS CCIvIERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 13.917.30

12/11/2020 ';!9-39:üi.i:39a ^ COMEi-.CiO OE MATERIAL R$ 14.640,00

17/11/2G2C 23: LI> r.:r,L LaRC 'V- •'iVv^lcS IsASClMENTO DOS SANTOS RS 22.590.00

16/11/232G 2/ ;oò:^-.04 , Aí/,AVAL DE SOUSA .f^ILhO RS 19.500.00

18/11/202<2;-.221 0, V.ACr:.4 ,2 MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 14.610.10

17/11/202.1" •.5;3.'.:.5o; 301! S( -X- .iACINTO VJ- LIMA RS 14.649.00
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Lote (10) • DESINFETANTE LiOlJIDO FKASCO DE 1000ML

Daía-Hora i Fornecedor ProDosta

16/11/2020 09:58;rA.':96õi IbRANDAO [. BRANDAO LIDA R$ 24.000.00

18/11/2020 16-16:69:6801If-RICARNBS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 22.240.00

12/11/202009:44:26:5501 ÉCOMERCIO DE MATERIAL R$ 23.200,00

17/11/2020 20:22:19:5801 ImARCOS VíNICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS R$40.000.00

16/11/2020 22:13:20:578' !mANOFL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 23.200.00

18/11/2020 13:16;?6:030' IV.ACHADO s, MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 23.200.00

18/11/2020 13:40:09:400' 'ARMA2FM HO TEMPO COMERCIO LTDA RS 72.000.00

Lote(17)-0E SIN'FF.T/ NTE lIQlMDO FRASCO DE 2000ML

Data-Hora , i Fornecedor ProDosta

16/11/21 .T i Oi "8:3u:96 T ÜRANC;aO l- BRANDAC LTDA RS 27.500.00

18/11/202-: -.6: i5:4 SR .•-Ric.fiRNE;. CCV.ERCIO E- SERVIÇOS EIRELI RS 22.950.00

12/11/2020 09:44:26:550, MATERIAL RS 24.000,00

17/11/202C 20-22:n- 5.-4 .«ARCO- V Mi ''JS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 40.000.00

16/11/2020 2.2:13:2.-:57:- -/ANOEL Ar.L-.RAL DE SOUSA FILHO RS 24.000.00

18/11/2020 C, -6:2' ;0.36 «'ACHADO .8 MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 24.000.00

Lote( i8:, • DE3Cl0R!Z/VD0c Ci '̂ R. FRASCO DE 400ML

Data-hora Forriticedor Proposta

16/11/202U oy.58;9Õ: : .í^iTANDaC - .»< auDAO LTDA RS 15.000.00

18/11/202"-. 10 !4:íH:49o FRiCARNFS COjMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 13.335.00

12/11/2020 09.44:26;55i. ^ COMERCIO DE MATERIAL RS 13.950,00

17/11/2020 20:22:1^':586; MARCOS VliMICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 22.500.00

16/11/2020 22 !3:23 57r VANCEL X / CAL DE SOUSA FILHO RS 14.025.00

18/11/20.2r CR .0- .'A-HAro, • C-CHADO SUPERMERCADO LTDA RS 13.500.00

18/11/2029 -:3:4fi:r/-.4u XRL.AzEA' DO TE.MPO COMERCIO LTDA RS 34.500.00

Lote (19* - detc-:rg!":N"t: ds fooml.

Data-hora Fornecedor ProDosta

16/11/2020 OS 58: .0.03;: : RAN: ;, T-. ••.UANOAO LTD-A RS 19.000.00

18/11/2'D2C. -úu-r-A m; • • .--iCAÃ-.v :.A • c L- EÍ-ÍCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 18.100.00

17/11/2020 '.7:08:35:760 - C.Sí DE PROIXCOS OE HIGIENTE LIMPE E
• C

RS 16.600,00

12/11/2020 Cf--M- ' 30 Í9S E COMERCIO DE MATERIAL RS 19,00

18/11/2020 00: '9:13:4-^4 G SO/iRES D'- -CARVALHO biREü RS 19.000.00

17/11/2021 2'....::;:;-'».5.3A 4/^KCO;: v:;Gw:JS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 30.000.00

16/11/2oZi; 4»_. 1v/:.:../.o.1,, /-..'.l.Dl- FiL.-ICj RS 15.000.00

18/11/2-02" ' ."4 16:20:0?.: MACHADO Li ."víaCHADO SUrER.V.ERCADO LTDA RS 19.000.00

18/11/2C2C 'ó:40:(,;.;44; A.RMA/t-M DO TEMPO COMERCIO LTDA RS 50.000.00
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Lote (20) - OISPEKSA[)OR DE PACEL EOALHA INTERFOLHADO BRANCO.

Daía-HonL ' . Fornecedor .

16/11 /202C )C!. vi-!Aí-ll.'/vi'j L DAO LJDA

18/11/2Ü20 i6: i1:r.-7:9ijo, AK;ArCüiViERCIQ E ScFA/ICOS EIRELI

17/11/2020 ^7 OR-3'" "O - - OlSi DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E

i9/ii/9n9n f\Q-AA-->i ^'iti íA.LiMEIL'/\ RbPRES E COMERCIO DE MATERIAL12/11/2020 09.44.2b.bD0,;gsc(3LAR A. IM
16/11/20«--.. 10 (.OTvAOTÍ AVDRhi S-VI AS SILVA^5ü62492556

ímXi202;.._ia :i.• i .vi);«r .uS i).: •, f\A'. ALHO ElREL.I

17/11/2Ò2Ú 20:22: UròoO. .MARoGS V;UlCiü3 NASCiMENTO DOS SANTOS
16/11.'ZC'2C 22: l;i'7 :6j- A''ANOEí. AM/\RAL DE SOUSA riLHO

18/11/2020 i6:20:U.)i' AViUí-^/m.íO ViAiTEADO SUPERiVibRCADO LTDA

Lote (21) - DISPENSADOR DÊ SABÃO

Proposta

R$ 1.650 00

R$ 2.612.50

R$ 2.160,00

R$ 2.750,00

R$ 2.750.00

R$ 2.750.00

R$4.350.00

R$2.750.00

R$ 2.750.00

Dala-hora Forrocc-dor Proposta

16/11/2020 í0;02::'h-;:2.}.; «KANÍ AiO I ivAANDAO LTDA R$ 1.650.00

18/11/2020 0 40:: ! - RICrAP^ü ;; f.OV.F.RCIO E SERVIÇOS EIRELI R$ 2.185.00

17/11/2020 17-10 0 ' 'jt- PRODÜ IOS DE HIGIENTE LIMPE E R$1.600,00

12/11/202O 09:51:0t..90U ^ ^^MERCIO DE MATERIAL RS 2.300,00

17/11/2:C0 VARC.' .^. v:'V:C2 JS MA.SC.klENVO DOS SANTOS R$ 3.650.00

16/11/2020 22:IGilE; 10/, AlAHC! : AIJAR.aE DL SOUSA FILHO R$ 2.300.00

18/11/2020 ., - <. ,7/sriH/i::,() •. viA-inAno supermercado i.tda RS 2.300.00

Lote (22) - ESCOVA SANITÁRIA

Da-a-lcia Fornecedor Proposta

16/11/21-C 1 cO.-í':.'»:',/ --•/ HR/aUli.h'.'i: r.iv.-VlvlU.AU LTDa R$1.500.00

18/1i:2C2i: •.-.•kTA-,.\'E '• •T'')-V.ERCiO E SERVIÇOS EIRELI R$1.512.00

17/11/2020 ">7'lO O-'••87 ' •''''ALii.i • u[- T^RODuAOS LjE HIGIENTE LIMPE E
V'E

R$1.320,00

12/11/20'''^ nc'A'•OT^OO'' .ALMEíDA Rf::i-'r\ES E COMERCIO DE MATERIAL
• " ' • • 'A.SC.LIcAR i'2

R$ 1.590,00

18/11/201:- ui. loiii; :{);«:• soakí-.-s d,.- •:.>«.rv,A!.hc l:ta:,.; R$1.593.00

16/1-/2020 22:-8:Ac 2; .VAVCn •,i. DF SOUSA FILHO RS 1.590.00

18/11/2020 •• L::: :• V .ci-ADO supermercado ltda R$1.590.00

18/1-/2:2: •.::/.2:77i: empo co.viercio lvda 1 RS 3.900.00

17/11/2020 'i7 I6::H.2o2 l-Uli S(7M .ICRINTO DE LIMA R$1.590.00

Lote (23; • ESPON.JA Di A( .C r t. 0tê COM ESPONJAS DE 8G.

Da-ca-horn Rorriecedor Proposta

16/1i/2v.r'v '' {R - ..-AN! ./lO»; f . Ai-:u,Mrj l''Da RS 5.250.00

18/11/2Ü2Ü U24'2:; .cO..?:-! • •<ICAr-..4Eo CÜiViERCiO E SERVIÇOS EIRELI RS 4.095.00

12/1 "1H'---';-: -pr •:Aw '/Uci. /T 'COMERCIO DE MATERIAL R$ 4.200,00
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18/11/2020 •i''̂ yi;^:£ '̂̂ t:077Í!:viAMO-L A^/iAhAL UF SODSA l-!LHO

18/11/2020 -.li 43:1 ;:69/1i:V.Ai>'AI>(:- >0 .'aCoADO SUF'£KíviERCADO LTDA
18/11/2020 13:42:48:4621 [aRMAZEM üÕ tÊMPO COMERCIO LTDA

Lote (24) - ESPONJA DUPLA FACE PAPxA COZINHA.

I Data-Hora • Fornecedor
ll6/11/?0;:0 :.-;A\;r):\n !- Rr;A|.!nAO LTDA

li 8/11/2020I , 1,^ 2iRK:a,R, ii-2 ,.vl!-'RCIO E SFRVICdS El RELI

'̂)l^•^nr\'>c\ nci t;t' /A-iViLiDA i\2.~'RE3 E GOMLRCiO DE MATERIAL12/11/2020 09 51.00.90 !jipçQQi is_\ ny)

16/11/2020 22:16.-i(V'.0/: V./vNOb L Aí :ARAI, DL SOUSA FILHO

18/11/2020 13:18:05.122' liv;ACHADO K M/\CHADO SUPERMERCADO LTDA

18/11/202^^ 2;A?.:4r:4ti;;_ ./.AWAZAM ro TEMPO COMERCIO LTDA

Lote (25; - FLANEL i.iACMDO 60X'^0CM.

Data-Hoia Fo.'U';<1t-dot

16/11/2020 • 0:ü2:3ò:24-'I •ARANDAO I: bkANOAO LTDA

18/11/2020 •!6:4^:33 069• FRIÇARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12/11/202G 09:5!:0í..;9;j-i
. .ivi;- E COMERCIO OE MATERIAL
Foo; \ A, ^

16/11/2020 22:16:16:10/i MANOEL AMARA! DE SOUSA FILHO

18/11/2020 13 1221 MACH/^rO .S. MACHADO SUPERMERCADO LTDA

• ,2B2 -AH SOA ,J, OHCO DETJMA_17/11/2M . /

Lote (23: CUAFÍDANAPO DZ P.APE:L. MEDINDO 20X23.

RS 3.500.00

RS 4.20Q.Q0

RS 10.500.00

Proposta

RS 2.80Q.0Q

RS 1.760.00

R$1.840,00

RS 2.000.00

RS 1.800.00

RS 10.000.00

Proposta

RS 1 •900.00

RS 2.970.00

R$ 3.100,00

RS 4.000.00

RS 3.100.00

RS .3.100.00

Dt'!ta-i-;cr.H Foi'!>ec.í;íinr Proposta

16/11/2'O.í'iJ 'i.íTi•!/'/1." :-?'r\A.'sii/-'aÍ ' i . >! i.ArJi JAD l_ TDA R$1.500.00

18/11/;:f?!": 7/9. ,-FíCa,-Ní-; .:.0M'-RC!0 t: Sf-PVICOS EIRELI RS 1.500.00

17/11/2020 I7;12:09::.34l . '^ PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 1.140,00

12/11/2020 0&:96A„:810 A.MFC r E COMERCiQ OE MATERIAL R$ 1.550,00

18/11/2i./.i.ü C tj.. '...AKs/Al.HC EGaLl! RS 1.580.00

16/11/2G2l' 22:'i8;-i.'.;'74: iMANCK l Aivl//,f<Ai. DL. SOUSA FILHO RS 1.700.00

18/11/2C.<.b ...lio-• ,./-\í_.;iAÍJü '•< ./.^'^T-.aDO S'Ji';.:in'v'iE.RCADO LTDA RS 1.500.00

18/11/202: - .3:45;'l i;79.;;: AKMAz.l:M l)ü TEMPO COMERCIO LTDA RS 6.000.00

Lote (27; - iNSETICID/V SPR/^Y «>". 300ML O FRASCO.

Daía-Hora Fornecedor Proposta

16/11/2020 I0;15;<í!".;77f;. SRANf-AO f ER AMDAO L TDA RS 10.400.00

18/11/202 -ViCAHMF:- -.|,ERCiO F SERVIÇOS EIRELI RS 10.504.00

12/11/2020 ^ COMERCIO DE MA TERIAL R$ 11.050,00

16/11/202C 22: i8:^c3:..V/ÁÍ ;-1AKi.0E,. A,7.u--AL UE SOUSA FILHO RS 12.870.00

18/11/2020 í.:-..2v.26;OcO :v1aCí-;A0C- MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 11.050.00

18/11/202C ':,:40: HTOÃ' .ARMAZÉM :H : fFMFÜ COMERCIO LTDA RS 24.700.00
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Lote (28) - LIMPA alumínio FRASCO DE 5()0Mi..

Data-Hora l i Fornecedor ProDosta

16/11/2020 -^0:15:/ 5-77íV!-ít<ANDAO F iílíANDAO LTDA R$ 10.000.00

18/11/2020 '7 0-4:•'l- .A A ^iF • »;V.e ^CIO t; SERVIÇOS EIRELI RS 10.000.00

17/11/2"'0 '7 !/ 00 ",31 FROOI/TOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 9.200,00

io/ii/9n9n nc. PT.! jALME.OA ECOMERCIO DE MATERIAL12/11/2020 0Ç..^6.^u bA.AR !M R$ 10.500,00

16/11/2020 22: Ií;:AF;377 1.MANOEL AMARAL DE SÜuSA FILHO R$10.000.00

18/11/2020 0 20.20.OCi." w/\CM,7la';) A 'vi.LCHAüO SUPERMERCADO LTDA RS 10.500.00

Lote (29) - LIMPADOR .ViüLTi USO 8Ü0ML

Data-PCora FoiTiEc.edor ProDosta

16/11/2020 ' 0 ' 5;^!•.7/'í > i^RAN! nKANI"i,\0 1 TD/^ R$1.960.00

18/11/2020 17:05:42.47.^ r-RiCAKNh:S :LOMFRCIO E SERVIÇOS EIRELI R$2.996.00

17/11/2090 '7- Í9 0 ':"A 'iPAi.iLiL iL:;' Dt: PROiAnOS üE HIGIENTE LIMPE E R$ 2.240,00

12/11/2020 ()9:f)o:40:f>10 ^ COMERCiO DE MATERIAL
1 '.,í *i .'i.F A' .!\i RS 3.150,00

16/1-'/222-; 2' A:' ;:37; .•.1ANG.""L .A ;. RAi. DE .SOuS/, I-IL.HO RS 2.450.00

18/11/2:'20 . :2t/;2;.:í)G., •.'.ACIíAlO 4. MACrlAQO SUPERMERCADO LTDA R$ 3.150.00

18/11/2020 "3:4r, - !:7n ' ARM7\/:;"V1 Ci". TEMPO COMERCIO LTDA RS 4.900.00

Lote (301 - .U.'::"í :R/\ 31( ^>'EIS P R A-fA; OE 100ML.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/11/2Ü2I-' I:>:4-.. RS 3.150.00

18/11/2 A": i •.(E.th .:F.nM •-^uTACNf COi/iKHCiO P SERVIÇOS EIRELI RS 3.430.00

17/11/2020 ' 7 >2DO'iC ''''ALii •• .1 ' ^ lil- t-'ROIiLL fi.S i)P HIGIENTE LIMPE E...... RS 3.360,00

12/11/202009'56'4'^''^10 )'• P;LI >'\LS E COMERCIO DE MATERIAL
• '• " •' ! tSCOL AR A! íM RS 3.500,00

18/11/202!: ü'.' 20:27:422 G .SOARE.C CL- CARVAI HO P^.RPl! RS 3.612.00

16/11/2020 21. 8.' • .:í7' .irtN'.:, h-:, ,: iOr COÜS-l-iLHO RS 2.450.00

18/11/2020 •:,;0v:2:.:-n,.. .vaCI aD( , M.a;: .ADO SUPERMERCADO LTDA i RS 3.500.00

Lote (34; - .UV/> DE IBCRP, Í^RRA LIMPFZA TAM (PM G)

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/110.020/,; -Rícag:.'A LOPOiCIO F :.:„RViCOS EIRELI R$4.570.00

17/1 '7- : 'M-: < -'r"' '• - RROoi. os de higiente limpe e RS 3.520,00

12/1VVv2G -L 0 •'••v.!;-..,. - COMERCIO DE MATERIAL RS 4.800,00

17/11/2020 20:26:'S:709i i.vlARCOS viM/.lLS NASCLMENTO DOS SANTOS RS 8.000.00

16/11/2020 :.'2.2 '.1.3:3'l' MANOri Tx.V.ARAL DE SOuo/. FILHO RS 4.500.00

18/11/232C - . • 'w; o/vcí-pig., ,, i ..o; /\Do lupekmercado ltda RS 4.700.00
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Lote (32) - PÁ COLETORA DE LIXO 0/ CABO DE 1 MDE

Data-Kora ' Fornecedor Proposta

18/11/2020 17:16:45:2991 l?KICAKNtS COMERCIO E SERVIÇOS EiRELI RS 3.160.50

17/11/2020 ?̂• ;-'A i^lPALIMP -DiST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$1.960.00

12/11/; 020 -ü 4 ALMEir)A RE'JRES E COMEPCtO DE MATERIAL
'1 lir.SvIOLAÍN

R$ 3.325,00

17/11/2020 20:26: l-.;:/f)<TAVARCr..S Vi:\ CiUS NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 5.250.00

16/11/202u 22.21:13:81 ', MANOF-L AivíA:RAL DE SOUSA FILHO 1 RS 3.150.00

18/11/2020 3 22:3 1:9c>1 MACHADO K iV.ACHADO SUPERMERCADO LTDA 1 R$ 3.311.00

17/11/202C .jaíanto de lima RS 3.290.00

Lote (33) - PANO DE CHÃO "^ÍPO SACO

Data-hora Fornecedor Proposta

19/11/2020 l:í:53:5.i:186' 'r RICAHNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 7.110.00

17/1 VPrw 17 DIPAL!MP - C .riT DE PROnt íOS DE HIGIENTE LIMPE E
•M' R$ 5.760,00

12/11/2020 'O OCvTánq' IaI.MEIOA R&PRES ECOMERCIO DE MATERIAL
• .1 '• /F IM R$ 7.380,00

17/11/2020 20:26:18:709! AIARC' •? VfNíCiUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 12.600.00

16/11/2020 22.21:13:811 MANOFi. AM.CHAL DE SCU3A FiLHO RS 10.800.00

18/11/2020_-3j22C.L931 .V.ACFtADi:, A M.TCHADO SUPERMERCADO LTDA RS 7.200.00

17/11/202C 0':"7:27:C"- .-rDU S "o; .lAí üvJTD DP LliVIA RS 7.380.00

Lote (34) - PAPEl ALUMÍNIO ROL'.L C.i 4 METROS.

Data-li'cfa FornHceiifir Proposta

18/11/2320 1 022:08:811 RICARNf.:, ílütV-tRCIO li õEFtVICOS EIRELI RS 1.788.00

17/11/2020 1T !4:í'«: 146 «í-ALiF.í • D:.F1 uE PRODUTOS .",)E HlGiÉNTE LIMPE E
_ _ . ... -

RS 1.216,00

12/11/2C20 -0 01-.9'TA(v:í i' P.FPüFS E COMERCIO DE MATERIAL
• : rr :r.C }I., \r< rt..i!'1 R$1.880,00

18/11./2020 00121:00:967; O SQA.RES DE CARVALHO EIRELI R$1.884.00

16/11/2F20 2.; ; ;.:81 ' MANOEL ALvLRAi. DE ÍK-j-.h. .-iuHO RS 2.400.00

18/11/2G2Ú • 3:.22:.>La.8-| :VA.:.h,7DO MAC;íiADO SÜi-ERMERCADO LTDA R$ 1.600.00

Lote (35) - PAFT:l HIG fiMICO BRAMCO, FARDO COM 64ROLOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2020 !7:22:?7:2Ji £-»1(::ARNES '. OMCRCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 31.896.00

12/1i/2''20 'rO;09i ''u.ME .>A is••.'•MhS E COrViÍ:;7C.O DE MATERIAL RS 33.480,00

1.6/1.1/202C 22:2': ^'''C^NOí-.'. .ON.i' ;Al SOUSA FILHO RS 33.540.00

18/11/2020 13:22:31;98P ;v!ACHAi)0 MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 33.504.00

18/11/2020 -3:46:2.::;02 . LC lEMPO COMERCIO LTDA RS 96.000.00

Lote (3o) • PAPEL T(VA;-'A ' r r.;C;\iOOiS ROLOS DE

[Z Data-Hofa Fomec&doi Proposta ]
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16/11/2020 •,0:2f):AÕ:4oí, Í.SínAM:.".0 I ;Ai.. l IDA RS 6.600.00

18/11/2020 ' •.<•(!)' 1/ -OPA. NJ.-2. OMFRCIO F. SFRViCOS EIRELI RS 5.988.00

12/11/2C20 '(f.oçj: -ívaO
|.-V..ML.,/'A IP-Aí;i2S LCGMtRCIÜ JE MATERIAL
liSCOLLR ALIP RS 6.240,00

17/11/2020 20:29:00-4.R6||.\ÍARCOS ViNItOlUS NASCIMFNTO DOS SANTOS RS 9.600.00

16/11/2020 22:;?4;30:810||'v1ANOFi AMARAL DF SOUSA FILHO RS 4.800.00

18/11/2020 •;;v2.1:2...P • "/..'AÍ^U/'1lO ' 'Aí ",hAD/J S: .• rrífvlFKCADO LTDA RS 5.520.00

18/11/202.0 -•• .48:0 •• • . i ' 'kK/víA/!-'. ! ; ^ i FíviPO .".Oívif-fÃCiO 1 TOA RS 12.000.00

Lote (37) - PAPEJ. Tf)/ ! i.'', " P COM !003 FOLHAS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/11/2'.2.0 2o'' - 4's 1 Af .ii 1'.-'1 i-. '^.F A.Oi. )mv I L i F'A RS 2.400.00

18/1-.;;020 0 .4 ) f 8-;rviPOS FIRElI RS 8.990.00

17/11/2020 -.7. :6: :-Aü;..r
.12'Al ,í •: -..M Pc: F.''^OÍjL /.OS jE HIGIENTE LIMPE E

'MF
RS 2.400,00

12/11/2020 -0:09:-:;.:.100
iViE.r ÍL' - t COMERCIO DE MATERIAL

l/SCCi AR A,.li4
RS 4.200,00

18/11/2020 ói..2-,.4.X0.>i' 3 SO/\R[:3 01: CARVAL HC .-.RElÍ RS 4.200.00

17/11/20i2t;2':..::'/):ú. '.4 TO .aM-v::c,i v::/ :::.;, ífascsmento dos santos RS 5.400.00

16/11/2020 2 ;:24,0„ :í! 7.1 4. G: solíC;. r,L";o RS 4.200.00

18/1','2••2" i 1 'VlACI-iACO A / •„\C,-.AD(.7 SLi/LRiVíERCAÜO LTDA RS 4.200.00

18/11/2020 i A.AM/A/Ií iVi I j.,) ÍECIFO GC'Mt';RCiC' LTDA R$4.000.00

Lote (38) - PAZIMHA 1=' Li.XO iviA rPRIAI. P1.ÁST1C0

L-aJa^-irpij? Fcn.íí.i fio. Proposta

16/11/2020 .J7-;oj4 'A \.\,\4 - Ijl-.AIL JAC,' L. :L*/> R$1.750.00

18/11/2i.'20 ' / 83:0'.. 1'•' •r ICAR-vJFS CmMFRCIO F SERVíCOS FIRELI RS 1.274.00

12/11/2020 -0:00:': i-l-'-
. V.: .7 ^:Uiv;::^Oiü ./E MATERIAL R$1.330,00

17/1'-.'2:20 ; . 19.0 -A .CARCOC VIi.7Ç|.j3 NASCuVEleTO DOS SANTOS RS 2.100.00

16/1-. / 2. . ..:i - • : . a:.. , -.a í:/ sou:/, filho RS 1.330.00

18/1'.: '20 :• 0 HP. L ';; :• •Lí.i ,L.CO 20: ERMuRCADO LTDA RS 1.330.00

17/1'/2-;2 - -7"8:;2í2A.O •! Íl j' ' í '.'í r/í ij.r .. Ii.1/. RS 1.330.00

Lote (39) - PFDRA r-/-LLL i./GC: 3.'.M oÁRIO.

Daia-hor-í Fornecedor ProDosta

WVn.^P' 3:;v .''V^LA •-.'2 ! ; *1'r'Jl A.C í.'.- 1 RS 3.450.00

18/ljp .v ._ '0 , ; "O. • 'i- .\.FH :i./ h: /h:RVií;OS fíRELI RS 3.726.00

17/11/2020 - 7:10:0..OS'/
..i"e2i.'./• - D,., I .A: '••'ROüL-lCS ÜE HIGIENTE LIMPE E

RS 3.519,00

12/11/2020 10:09: l';:4or>
A r/EirA RFPl^ES E COMERCIO DE MATERIAL
'."SOOl AR /A l.V,

RS 3.910,00

1B/11/2.;..f.O 0 COARFC :H- CAPVAI.HO LiiKFi., RS 3.910.00

17/11/27:0 lio.: clm-m' ,'vH.!.. ,1,;., :'jA:;c.!v;:-or:'. dos santos 11 RS 6.900.00

16Z1A/27'2L_2.t.L;4:;..../.-i/ • - . s;/:.ArL\; 12/. .'•.OU:/;* l-iLriO RS 3.910.00

18/11/2:22 - .7.21:2:':4 , , i\iACI'iAL)0 2 .MACti/\DO SüãERiViERCADO lIDA RS 3.910.00

18/11/2C20 '2.-4o:'. .:0 ' 1 , ".ímViA/l ,vi I a 1 1 í-ivIRO COMERCIO L". DA RS 8.050.00
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17/11/2Q2Q !í!:..hson jAÇif rro '.lyi^ RS 3.910.00

Lote (40) - PORTA COPO DESC 1ÕO ML EM METAL

Daía-Hora i Fo>iiG;;cdnr Proposta

16/11/2020 I0:23:-'. v0o: i- rHANiVAC LTüy\ RS 4.200.00

18/11/2020 -rif. f'-»-.-. i.;i - '̂iriArVir-,--, n >WF'r.(r) o ;-:KR\/!í:r)S flRFLI 11 RS 3.039.60

17/11/2020 17'16'14'0' 7' T''LVnLiivti-' - Luí í L'L PROOoTOS üli ilIGlENTE LIMPE E RS 3.094,80

12/11/^C2C -0-(>0-r,-J'ío COMERCIO DE MATERIAL
~ ,-SCOl AR

RS 3.180,00

16/11/2020 21.2^:3.^:849 .ViAROF! AMA:3A!. DE 5>üCE.A i-ílHO RS 3.198.00

18/11/2020 •;:..2A.;a.:.-*í-.. .V.A(.:I-1.-....0 Í.^ACHaOO SUPERMERCADO LIDA RS 3.199.80

Lote (4-!) - POR- A GO 'O C.: 'IC 52 ML PM METAL

Data-Hcra Fornsccdor Proposta

16/11/2020 10:22:01:240 .-LRm.Ví l-,-'. 1- ARADCAC : TOA RS 1.400.00

19/11/2020 -..3:::.a;A;:f>(U, -R[:;akí%V;s cl A FK(PO í- ÃERVTCOS RíRELI RS 722.00

12/1'A"''"•" '(> ''íf: ALívíE;','.'-', tvth CvJMElíCUÜ iTE MATERIAL RS 760,00

16/11/2020 22:27:2'i:89 . ÍMAROEL AivíAT^AL DE SOUSA FILHO RS 760.00

18/11/2020^-.3:26:0.L:3f5rL MACI .ADO Á MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 760.00

Lote (421 - RODC CE LE RP.hGI ' V, 'P:.a DE ^OCM COM

Daía-Hora Forn.^cerJor ProDOSta

16/11P02C'0.:..-.T •:7A i -.ni -ha RS 4.800.00

19/11,/2020 *3:58:99 b -' Cr)MERC!0 E SERVIÇOS EIRELI RS 2.208.00

i2/ii;2:.G : A-; ; Gíl'- L. L •/ - - - - -• *= material RS 2.320,00

16/11/2020 2.-::;O-:2iL0«-i íOA/vf --: A;. • -.2a: DF sn j.-M. MP RS 2.800.00

18/11/2A2C - :-.;26;Cr,:3Si. 'oaC:-.--OO ACO SU---RWFRCADO LTDA RS 2.320.00

18/1.1 .'2020 *3.0.0.0-. .•.-:V.A":V ! "O: H\ÍPO COMERCIO LTDA RS 5.200.00

17/1P'2G2C JaLPJTO 0.= lIMA RS 2.320.00

Lote (43^ - SABAO EM CA.RCA PELOTE C í: ' T.VCiADE

Daia-hc''^a ; rorrioccilur Proposta

16/11/21V' ' *i .v :i)t 3AANI..'-.T'r SRAMDmT, ! ' i/A RS 3.000.00

19/11A T2C • - 1 L : V : . IT f !.• :r :i j iL 3LRVICOS EIRELI RS 26.500.00

17/11/2020 *7 1T 050 MrAi.l.y,F - Li:/TDE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E RS 27.200,00

12/i-;-.r:?.M r T ' M'9 *A.LF':E:V - COMEKCiQ DÊ MATERIAL | RS 27.500,00

12/11/20.2:. 2A...;::T.:;:fT.') MARCOS VIMC.US NASCiMENÍO DOS SANTOS 1 Ri 45.000.00

16/11/2*2 ;oL .jTLrc:»;;-* ..:A\r.: - 'a:- de sc/.o/. mi -io RS 30.000.00

18/11/2C20 *0:20.0: ,1/.C:: L.O A .* MM D,DC SUPERMERCADO LTDA RS 27.500.00

18/1.'/2C2C *.8:fO:-A O:** Al/MA/EM LA) TEivIPO COMERCIO LTDA RS 85.000.00
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Lote (44) - SABÃO EM PÓ PAÇO"";-: COM 500GF

Daía-Hcra Fornecedor Proposta

16/11/2020 '0:32:0 S-íAMDAC •- f-iWAt^DAO LTOA R$ 35.000.00

19/11/2020 'lAiOliS 1:332' i-R!CARNES COMFRCIO t SERVIÇOS EIRELI R$ 27.600.00

17/11/2020 1717-3'' 06<^!' - DiST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 24.100,00

•lo/i-i/enoo in-ic-o.-./in'-j ;ALME!DA RtiPi vES E COMERCIO DE MATERIAL1^/1 i/^u^u lu. IÇ3QOL ar ALIM R$ 29.000,00

18/11/2020 .:8(í3 3 SOARi-S DE C/.R^/ALMC EIRELj RS 29.000.00

17/11/2020 20.:.2.:,; :8:c •,!/xRí-.í ) • hASCiMENTO DOS SANTOS RS 50.000.00

16/11/2020 22:27:: : „7.AlxiCiri. ArvV,RAL DE SOUSA EiLiTO RS 18.000.00

18/11/2220 ' 3:26:0.3:3)?: -VavCI- IaüO A ÀIACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 28.000.00

Lote (45) - SABONETE 90g

Data-Hora íornecedor Proposta

16/11/2020 'iO:32:li B-íANDAO h bRANDAú L •' LfA RS 2.850.00

19/11/2020 I4:02;o .:Ôi2 --RICaRHí-s COMERCUD E SERVIÇOS EIRELI RS 1.650.00

12/11/2020 '-OMcRCiO JE MATERIAL
] C )l /-V.X A\L. ls^'l

R$ 1.740,00

17/11/2020 20:32:36:8c)9' VARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOSSANTOS RS 3.000.00

16/11/2020 27.27.20:091 VA.NOr-l AMA;rA! DE SOl ISA F 11. HO RS 1.500.00

18/11/2020 -.2.26.0: :3A.:.: .-.CHanDO í. VIACH.AOQ SUPERMERCADO LTDA RS 1.650.00

Lote (46^ - SACC PAF?,'-. ..IX(J l"'(..T C/CTÜf-iD CAPAC. 10CL

Data-Hora i Fornecedor Proposta

16/11/2o2o iO:.i':i:3'i:.Ti/ i ii-íKv\Nl.v'vO r 'sRAND.AO 1_ TDA RS 6.600.00

19/11/20.?- :í;2. a,:0:,V l AiCAi lxC., CC.-fv.EnCIO L" SERVIÇOS EIRELI RS 6.510.00

17/11/2020 ' 7' 'AVTã.'9?.0' -'ií-ALuvii-' - Oo f úl-, r^R.OlJUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 6.360,00

12/11/2020 10-2CvC 'Yi^' A ^ DE MATERIAL
_ E .S A .. A •» R$ 6.600,00

18/11/2C2C 00.2G:f/-::5.xi '3 SOARES DE CARVALHO E.RElI RS 6.840.00

17/1_1/2020 20;30 3 i.S.-.O, MARCO:^ ViiMif.iUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 12.000.00

16/11/2020 :4..7j:o7.930 ,tVl/\Nr;.OL A;;Ar.;AI. DE SOUoA riLriO RS 6.750.00

18/11/2C2-: -:,:?-ArAA6:2 MaVJH.VDO a ívíACHAOÜ SUPERMERCADO LTDA RS 6.000.00

') ' 'V; >Lote (47) - SACO P^R; 7-LCLiDCAPAO VV.

Daca-Hora Fo-necedor ProDosta

16/11/202/ i .r:A.:3-;:XV ^•ram'' AC - A^V>^)!••AC. L'i DA. RS 6.000.00

19/11/202V '4:02:31:4.1.11 -.-íiCARNEí-. <:;..Mh-RCIO F- SERVIÇOS EIRELI RS .5.940.00

17/1i/''0?0 ' 7 ly-Ar, 9,'V! liPALi'/iA Dic" ' 10 PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E
' '

RS 4.500,00

12/11/2C20 10:21-2: •93 , •'•-.Y:'!'' •' ü£ MATERIAL
.rS.CuL..A!A

R$ 6.000,00

18/11/2:: •: 0..2',:rA:5."-' 0 30.ARES ÜV CARVAI HO L.KIlü RS 6.240.00

17/11/202.: ;.'.PA.::,:.VAKC; >.i V,;-..,.A:S NASCM-NTO DOS SANTOS RS 12.000.00
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r-Al np SOUSA FII rio II RS 6 150.00 1

'.ACHADO SUPERMERCADO LTDA II RS 6.000.00 1

Lote (48) - SACO P4R/\ LIXO "C " C/10UND CAFAC. 30L

Data-Hora _ ^ Fornecedor
16/11/202'' i Oi" LRAMDAO LTDA

19/11/2ü^ :M^RCIQ E S&RVICÜG EiREL.1

17/11/2020 -7:19:00:980 !1' 'iPAuLvii - - JL. i DE PRODUTOS DE HiGitNTE LIMPE E

,, A;.ME1L/ Rr->AES E COMERCIO DE MATERIAL
12/11/2020 -I0;21:2;;.;9S-

TSCOLAR AllivS

17/11/2020 20.30:31:830; MARCOS VIIníICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

16/1 yjZvAC 2^: >0 La-:C i'i ,VmN•: L' -V.TL <AL DE SOUSA FILHO

0/\CA. JA; TALADO SLÍR^íERGADO LTDA

Lote (49) - SACC' PARD. LfKO ^CT C/10UND CAPAC 501

Daía-Hora Fornecedor

16/11/202Ü Ar3h:34::S8r BRANL>aOJ- 8RANDAO LTDA

19/1-/202:: :4 i;2:T9:5:>: ilCA :;vir; ')MÍ^CI0 E SE7T7lCCS"ÊÍRÊLr

17/11/2020 -TLLTfT^Ofti-, - LisT DE PRODUTOS JE IHIGIENTE LIMPE E
t'/'r

12/11/2020 IO '-'i•2'i'9ÍA T.'.ívlbl..i,-' KLPivES E COMERCIO DE MATERIAL
' _L... _ !'• L/LA. -- T-SCv)',..-\..t Av.i.P:

I7E1JÍ2CC0 2C. 36:31:830 MARCQ.S VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

16/11/2020 2/ .2.0..P- Ttr.il VlAMCr-f. AM/IRAL DE SOUSA FILHO

T8/11/2G2V • ,v/8:i , íA • v /.;.\C:HAD0 SÜpÊRMEF:Am5Ò LTDA

Lote (50) - SODA CAU LTICA t -E í/OOGR.

Proposta

RS 6.000.00

RS 5.94Q.Q0

RS 4.500,00

RS 6.000,00

RS 12.000.00

RS 6.150.00

RS 600000

Proposta

RS 6.000.00

RS 5.940.00

R$4.500,00

RS 6.000,00

RS 12.000.00

RS 6.150.00

RS 6.0Q0.QQ

Daia-Hora Fornecedor Proposta

16/_1_1/2CÓ' - : .:-n:-0:337 3KANDA0 I- BRANDAO LTDA RS 9.000.00

IMiio A Li ' • LiO/ Fi A LOMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 7.150.00

17/11/2020 - 7:19'LA y,:;i!^ O/V.uli/A • .A' 1 DE PRODUTOS OE HiGIENTE LIMPE E RS 7.200.00

12/11/.1'020 -'n ?T2:. 9A:: ' A'RAPINES ECO DE MATERIAL RS 7.500,00

16/11/2010 22 30:3^:953 /.lANGEi. AÍ...\FAL DE SOUSA FILHO RS 8.000.00

18/11/2020 OALHALO a .VIACHADO supermercado LTDA RS 7.500.00

Lote (í2 , • l AMii Sf: P Tv . . r-M TAMPA 100 l.

Data-Hcra.

19/11/2026^-5.14:2

12/1i/2v:-L

16/11/222:

Fornecedor

. .'MERCIO E SERVIÇOS EIRELI

\LMEi'_ A F;.:-KES E COMERCIO DE ívíATERIAL
;Lí;.2!L- -

V ATC. L '.L-ANL DE SOUSA Pi!. A-:'

18/1_1/2020 •r>:29:o-A4i:?l MACr.AOO MACHADO SUPERMERCADO i-TDA

17/11/2010 •'••20:U'.9Lc 'ZDILSOK JAC.iíviTO DE LIMA

27/01/2021

Proposta

RS 1.804.20

RS 1.890,00

RS 1.899.00

RS 1.890.00

RS 1.899.00
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Lote (52) - TOALHA Dií ROSTO

Daía-Hora 1 Fornecedor Proposta

19/11/2C2C C! • V^MFRCtO F SFRVICCR EIRELI RS 3.020.50

19/11/0090 -n- -7-•1:'̂ -2MlíDA REFÜES ECOMERCIO DE MATERIAL R$ 3.150,00

17/11'20: 0 20..Tl:1<i-57Oi MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 5.250.00

16/11/2020 22:34:50:5771 iwANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 2.800.00

18/11/2020 13:29:3^:4121 'VACHAOO A MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 3.150.00

17/11/2020 •'7:20:0'. :9n8! DILSON lAClNTO DE LIMA RS 3.150.00

Lote (53) - TORNEIRA P/ FIL ' RO

Dí.i3-l-ioi<a Fornecedor ProDosta

19/11/20:70 15:14:51:113" /-RICAKíMES COMERCIO E SEfíVICOS EIRELI 1 RS 426.00

19/11/9' v.-r 1,,. V-,, 'A^Mt DA RFRRES E COMERCIO DE MATERIALiz/i ..oí.v. <-> - ~C01 ^,'7 Al. ivl R$ 440,00

17/11/2020 20:30:'.' :fC9' MARC(:;c ViViCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 800.00

16/11/2020 22:34:50:677 \iANGFi. AMARAL DE SOUSA FILHO RS 400.00

18/11'202-:. Ji': \C'-.'^CO ?, «achado SUPERMERCADO LTDA RS 440.00

Lote (54) - TOUCA DE TECRíO

1 Data-Hora Fornecedor Proposta

19/11/2020 15: 'O: :' :2:;Ai 7 AlCOÃ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 3.140.00

Il6/I1/202G 22;34:r,0:.3/7 vAN- iR,. AMARAL DE SOUSA FILHO RS 40.000.00

[l8/11/2' -7 •• ' - :7.í:.>' 4 "( • /lA.Ci" A;- v" iúACHADO SURFRiMtRCAüO LTDA RS 3.300.00

Lote (55) - VASSOuRA DE r ALHA

üaia-riora Fornecedor Proposta

1.6/11/2020 :1 ,mi. ARANí /mO h BfiANDAO LTDA RS 2.800.00

19/1V20Õ0 ' 5::'í i:0 '• RiCA.7,.ie,s ..C/MERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 2.720.00

17/11/2C20 17:20:53:59-1 • 4"-T DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 2.600,00

12/11/202C 1•:::•:••C.7-72 - •: -,^S' c^REPRES ECOMERCIO DE MATERIAL R$ 2.800,00

17/11/2020 2' ,;:-'.l:.'í-!;ó75 T'ARCOS ViNiCUS NASCiMcNTO DOS SANTOS RS 6.000.00

.16/11/2Ü2C 22:CC5;j.:;7r VhívC :. a .'.\-AL de SOUSA FILHO 1 RS 2.800.00

18/12 CTC C " TC .-r '' : '' '.CIiADO SU~ERVERC.TDO C"DA RS 2.820.00

Lote (561 - vAS&OUR/. OE '-ELO COM CABO.

n.j.Aa- ytc-i "•"^prnecído'' Proposta

16/11/2'i2'.• .r;KAN''./\7 l- RRANDAO LrD/\ RS 9.000.00

19/1 -i/2020 !f.; -"!: ?ii4 - •;(C;A -Mr-:- ,IMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 5.769.00

12/11/2C2Ó 10:43:30.0A. ^ COMERCl-.'; -Dr. MATERIAL RS 6.030,00

16/11/2020 22:33:51:2<!4' li/ANOcL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 7.200.00

18/11/2520 -O.C-.I..' :0:k,' vIACHADO " MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 6.030.00
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117/11/2020 17 ?"n:5 '̂.:744"l[:-;'>ll.SG:-J JACINTO DE LIMA RS 6.030.00

Lote (57) • VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO.

Daía-Hcra I Fornecedor Proposta

16/11/2Ü20 -|(r39:£,ü:37.:ilirá/;ANtA\0 E BRANDAO LTDA RS 2.400.00

19/11/2020 r-RIC/JRMFP (•:OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 2.419.20

17/11/2C70 •l7-9? -'V- j74' l " i" PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 2.112.00

12/11/2020 --Ovrj--,n B73l k-MLlC-i. REPRE3 ECOMERCIO DE MATERIAL
'' l /SCO; -'-.P .1' iívl RS 2.544,00

18/11/202G ÜO.2; :2í5.-:í95, C SOAM-C Jt- CARVALHO biKE ü RS 2.548.80

16/11/2020 22:3o;51.29ll .V.ANCEl A.VIAkAL DE SOUSA FILHO R.S 2.880.00

18/11/2020 ,0.31:0;.030 ^lAChADG \ OUCHADO SUPERMERCADO LTDA RS 2.544.40

18/1V2C2: -0:0 (:00:,:'1 A C/iA uM I.O : EMPO COMERCIO LTDA RS 6.240.00

17/11/2020 -:7;20:;íO:/"4.6 ToilSON .iACircrO DE LIMA RS 2.544.00

Lote (58) - VASSOUR/, i^lAOV .VV cOM CABO.

Dafa-üora Fornecedor Proposta

16/11/2020 ' 0;39T-{t.:.>T:! :.R/Vv;)AO V HHANDAO LTDA RS 7.120.00

19/11/202'.j io:07:.úibi P<iCAKr-Jc:.S COMERCIO b SERVIÇOS EIRELI RS 5.776.10

17/11/20vn '7 :G' ' v :.' J OE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 6.052,00

12/11/2024 ::.:4;L..,.oro X " COVE TTK: DE MATERIAL
: ri /\. ..Vi

RS 6.052,00

16/Í1/20.0 22.08:01 :2íH V/VMC- ! AMA.RAI. DE SOUSA FILHO 1 RS 7.120.00

18/11/202C ' .".OCO • :0:,0, viAC! .C O ícxchAiOO SUPERMERCADO LTDA 1 RS 6.052.00

17/11/2020 i: .20:0.;:7Ci p. dLSiOU .lACiCTO DE LIMA RS 6.052.00

Lote (59) - PREÍC.ADOFI DE ROUPA

Daía-Hoía Fornecedor ProDosta

19/11/2:2 ' ;,L2Nc 7 CAMERCIO E SEROCCS EIRELI RS 76.00

17/1 l/i"'2'i -7 ,7' • ~A, - C.^-, ljF PKOíOLiT OS >'t; r.iGitlViTE LIMPE E RS 80,00

IO/'''1,- S i- ' '0 Ri :^RE3 c COMERCIO DE MATERIALli/ 1 ij.*i >. • .... *' RS 80,00

16/11/2C2c22:0íi:0::lO.i SN'"..22 / .f,..Ai-..\L DE SOUSA 1 íl. iO RS 150.00

18/11/2v"0 - 0 0 . :01v'ACl:,í.DíO c, MACHADO SUÍ-EHtviERCADO LTDA RS 80.00

_ote (69) • .AB/\FVM/OR ÚOV TC";. )

1 Dala-Hor.a rornecedor ProDosta

ÍT9/II/20.20 16: ÍG;0 ;;aBc: ••kic.-2-;hí-;.S G-;M£RCI0 ESERVIÇOS EIRELI RS 663.00

16/11/202U 2i.0cs:2, i:í94 , viAfvO-b . .A'2iAriAU Ut SOUSA FílHÜ 11 RS 990.00

i18/11/;2/C : • :. 0I:. :ii: s C c MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 695.00

Lote (61) - AÇUOARRir- ÍA:l,i7 AMPA

ITr-ia-f-oi 1 Fornecedor Proposta
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19/11/2»; ?:• ••;ov.ííhcio ii r.f-R^/ir.os eireli R,S1 202.00

12/11y2020 ^ MATERIAL
I i /a , fv

RS 1.250.00

16/11/2021)2?vi7:'".fí-27..IIVAN':^!:--.'- Af.lAiML DE SOUSA i-ll MO RS 1.265.00

18/11/2020 rV.';,3:0F r.0;ll;VAri iA!)0 A ^-^CHADO SUPERMERCADO LTDA RS 1.200.00

Lote (62) - AVENTAL DL: PLASTiCÜ BRANCO

r-'3 '3_-i '.Çt 3

19/11/20?W ' -. O-::-;: 71

.-c:n2i;r .(or i Proposta

• >li Ai .•Vil-.0 iOíERCiO F- .Si-F\VIr.vES EIRELI | RS 2.121.60

17/1 • / y :
Al, ii ,1.^ - : , í mít MROí.iI.íTíjS C'H HIGIENTE LIMPE E

1 RS 2.227,20

12/11/2020 10.'4S;2.,;2Í0
|.'i .Mr.ií.iA .R'-.t'EE.S E COMERCIO DE MATERIAL
ic.SCüLAR /\LIM

RS 2.208.00

17/1 V2:u^ -• ;-o- : 0\Dr: - VVrilJS NASCíMEMIO dos santos RS 3.840.00

16/11;2'.-.: 2:/? .v.AU'. /VMA: Ai DE SOüSA rii.' lO RS 2.&80.00

1S/11/2i"2t/ '• TíAj-T.Í^O.a'» AíCÍ /aUvO . . :. .'u:hADO SUPERMERCADO LTDA il RS 2.208.00

Lote (63; - SACIA :':.A.':.TíC.\ CiRA>/CE 32 LI"^ROS

Daía-Hora Pornecedor Proposta

19/11'2'L'A! • ' ;ii ; - '-',7-' • •• ) [- StRVT',.OS F.IREL! 1 R.S 4.808.00

17/1'lí/u.ii.' • >'•), . ,KÍ|- ; . /COMhRClO 1: .SERVIÇOS - E|RELI 1 RS 5.062.00

12/11/202C •úy7)::y-yyi

17/fl/2C20 20.42:4^ :E0:>

'.i.WI: iSr C 'L .S E COMERCk ' OE MATtRIAL
. V.Í.OC- O r

RS 5.060,00

ViCiL liJS UASCIMENLO DOS SANTOS RS 8.000.00

16/11/202022,'w ::ib:2- G' vlAUOE'.. AEi/SE AL DE SOUSA FILHO RS 6.000.00

Tm7y :y - :/
.• S'-' ' L'-C;hADO SUPERMERCADO LTDA RS 5.000.00

• OCA \ : .TOnE , IViA RS 5.060.00

Lote ((j^M - 8ACI.A PL/V: ! 'C,\ '/1c3:; , 2C LITROS

Dati:Hora Fornecedor Proposta

19/11/2(20 •'/ 1 K) r-RICAHHES COMERCIO L .SER\/ICOS EIRELI RS 3.102.00

12/11/^ '''' í'.i'r ' ^ '.f - • : í^'_i* )..*C ~ MAiLRIAL RS 3.260,00

17/1:í;2Í'20.20AC) - SEU

16ÃJ/302CÍJ22 ;4 7:CÕCE
T8/í"i;'2';t;.^s ;

„ ).•; V!\iit ous ma.scimenio dos santos RS 5.200.00

.'LaCíjEi 4:. /•i vAI üE SOUSA F!LI IO RS 5.000.00

. c: aLO ViACHAOM SUPERMERCADO LTDA RS 32.000.00

17/11/2C;ü 1 •-Di; S. )\'JXCTMTO DE LIMA RS 3.260.00

Lote (63' • SACIA.PLACVi';;.-. "'L :.' l-iAU: 'JTROr.

IA.*a-!--oiA

ig/IV-^v/Q- EA.-) ,.v

17/11/2» '/7_}yri /.

12/11/2020 *

70..

i6/ic27?.':~2:-E T^yyra-
IbÃJõ^ cv c. r.

•cr.Goeclor Proposta

• ,• '1-. : .MPRCio E SERVIÇOS EIRELI 1 RS 5.300.00

•..\Vvii r-A í'j,, faV íTOlvErRí-IC f; .Sii.-ÍVICÜS - EIRELI 1 RS 5.580.00

•AiJUç 'TA ÍU,V' aE.'. E COiVÍERCO de MATERIAL
'•'.CD' RS 5.550,00

:VP • M cs NiASCMEMC DOS SANTOS RS 9.000.00

7 EE SQ! ISA ^ELHC RS 7.500.00

i .U aL' achado sltekmercadoltda 1 RS 5 .500.00
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1l RS5.550.QQ Ill7/11/:^020 l7::;i:&l:5-^ll[£niLSOK' JACINTO Ü£ Li'1/^

Lote (66) - BANDEJA ÜE POLIPROPiLENO

30X35CM, CORES DIVERSAS

COM APROXIMADAMENTE

líaia-hora Fornecedor

19/11'2020 j-í I iTTíir!C:Ar-;.\'E? COr/ERCIO n serviços eireü

12/11/2020 -0:f)2;0";0 )A RVHKtS h CüMirKCHj Ofc MA I ERIAL
;cSCOLA VALliv': _

16/11/2020 22:51:30:8061 'MAMOEL. AMARAL DE SOUSA FILHO

18il1j202O. Vo:36:2^C602! ÍMACHaIjO A MaCHAOO SUPERMERCADO LTDA

Lote (67^ • BANDEJA [jt POIJPROPÜ.ENO TIPO REFEITORIO.RESISTENTE

AO CALOR L'VAWEl. E '^T.^XiCO. TAMANHO APROXIMADO DE 48X32CM,
BORDA DE

Proposta

RS 5.7QQ.00

RS 6.000,00

RS 6000.Q0

RS 6.000.00

_ Daia-Hcra Fornecedor Proposta

19/1.1/2020 'S;Í35:0>':.1{;8' l-giCAVVFS 'ICVIERCIO F SFRVICOS EIRELI RS 6.093.50

17/11/20^0 g.:0ü.^.3:ò0^, iCOMcFCIA.. "iXV COMERCIO 2 SERVIÇOS - EIRELI RS 6.415.50

12/11,22.: -u:i.2;.i0:04ri .J.'— t-" CO-VERCiO Ou MATERIAL
1 ^ .r . a .

RS 6.405,00

E^J:2G20.22.í.!::)6:S0õ, ..VíANCAL .Nv ARAL DG SOUSA NLUO RS 6.405.00

Lote (68' • BANDEJA PARA iViEí<'ENDA ESCOLAR PLÁSTICO 50X30CM

I í>• r.c*!<3 • o«'nocoçíOii*

I19/11/2V.Í"' " ) .V _• Vç. r.OC iilr.'£Li
Il6/1 V2C2'? 2- 0!:3'rAií; FAív a:v.,\;a'ATc SOUSA I-!L .-lO

Lote (69^ - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO

Proposta

RS 16.440.00

RS 17.300.00

le/ll/AAú 'iD:nò:;:4;987i í-HICA.AnF.A COMERCIO L oHRViCOS EIRELI RS 442.00

17/1 A í a; gj Of iT i >• x/ CO Ml-.RC:0 E Si=RVICOS - EIRELI 1 RS 466.00

lírnygVvõAu 'KX. ' v - .vva»^C V .\ Í JUo nA-SCiMENIO DOS SANTOS RS 800.00

16/11/2':20 22:61:3rrf.OO V/VjO~; M/aAal DFSOUSA FiLHC RS 460.00

18/11/2020 •'r.:To:2- :009! iMACH.J.OO A \*ACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 460.00

Lote (7u) - CaÇAROLA TOJ ALIOilD\rE iEDi Ac JíVJ.NIG. COM TAMPA, 52 LITROS, DE

QUALIDADE

JJaía-Rora Fornececicr

19/11/2020 ' fv55:;Dr:iA7 FRICAjOrLc CO ylERGJO F •SFR>/ICOS EIRELI

12/11/2C20 -OA2Ua-04a' " ^VMERCíO QE MÁTEFUaT

17/11/20.20 2C:4õ:20,:319. ÍMAPCOS. VINI(^ll.j.§ NASCIMENTO DOS SANTOS

16/11/2C20 22:6CADiW \4AU0F . A'AI-'AI. DE: SOUSA FíLÍHÕ
18/11'2''20 • vV\Cr:;j. g A' \CF:a O:1> Si.iF£RMAT-?CADO LTDA

giC.ViW Fr)I.V-.">U ,!-.fCi' V) l"'F i.lM/'.i7/iv.'^r2r,

27/01/2021

][ Proposta

RS 8.893.50

RS 9.360,00

RS 14.670.00

RS 9.361.50

RS 9.360.00

RS 900.00
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Lote (7 1) - CAÇAROLA TüTALÍ irN i L ^71^1 ALUMÍNIO. COM TAMPA, 30 LITROS, DE

QUAI.IDADE

Ijata-hcr.3 ^orp.occdor ProDosta

19/11/2A2Ü -5:F5:í 7.202 :F A1C;A0M,"^. ';í:A!lir:CIO L BEFíVICOS EIRELI RS 5.224.60

12/11/2020 -n-,57 f,0 iSí' RFPRES ECOMERCIO ÜE MATERIAL
" iLL.BCi 0"7 RS 5.520,00

17/11/2020 :!0-08:('0:?a7 "VARC.Q-' i/ fv ic.üjS NASCiMFNTO DOS SANTOS RS 8.670.00

16/11;2Ü2J 22-53:'^d:5/üi .MANOL:. AkiAwaL OE SOUSA rlLHO RS 5.520.00

18/11/2020 íV.ACI-í àI.Hj 0 M.ACHADíT SUPERMERCADO LTDA RS 5.520.00

17/11/2C20 'i.'!9 7,; ,|, < • fO DE UMA RS 900.00

Lote (72) - CHALEIRA CE A(,ijM :\iio CAPAC 1,5L

1 UiíS-riO''^ 1 .-oiTifciCfitlcr Proposta

19/11/2020 S/ótOOP.ir-iSOi -Rlf ;AAMh - ^;üMERCl0 E SERVIÇOS EIRELI RS 2.048.80

fl7/11/2: 2OAãCí^S /'Ou :!.jS MACr ^ ^TnOS SANTOS 1 RS 3.360.00
^ /.'ASO . i.E i-v-i: 1 RS 2.1.56.80

llM.LW2:0j3;.UiiV'l34''' • ".'ACHA.-A) SUPERMERCADO LTDA RS 2.152.00

Lote (73i - COAÜOR DF PaMO F'' CAFÉ

1 l.'3'a-Hora ror"';rpar>r Proposta

'Ui -'-' • C • 7 •vítFCIO b •:,rP vO.,'ÃS EIRELI 1 RS 435.00

|l7/1 i,'2u.íA 'MAKi .V )~j V. "ji -iUS i>íA.*^CiMENl:.) C. iS SANTOS RS 750.00

tlB/l'/2^CÇ:2:oSC=, .MANO;-.. /\ .,.Ak>vL Üt SOUSA FiLHO RS 450.00
18/1J./V02G S:'-.!;,'. -.O? ' 'AC, ;:0 Cr ACO SUPER.V.FP.CADO LTDA RS 450.00

Lote (7A) - COLHER DE A!.U:V,||\;0 GRANDE 35CM

- hC'.J_ •-0' ;/.'?rr;(toT || Proposta
[l9/11/2C0^JcjcLCÇOC h .rE.KVlCOS EiRELI !! RS 1.772.00

12/O/2CÔ0-07 7-C'. v:- " É''F COMERCIO Dc MATERI.AL RS 1.860,00

16/11/2i'2G 2L:5'L45:57r ; MA.;'̂ Or-i A.ViCCAL DF .LOC;Vv HO RS 1.860.00

M/117202707Ço:G7::V7 MACHAD.; A \IAC;HA0(V Si.'--."?RMFRCADO LTDA RS 1.860.00

Lote (73 CCC.HE:^ Oi- Cm.: f-; ..

Data-l-io.a ro.-n?*;.;do.' Proposta

19/ . /_*' _ ^.1.,.'-.. . f.. í -V -.v'.;".i. .1 í .*^1" V''.EÍFíEl* RS 2.710.00

IT/ll/CiC-O • .s -IV.',- .'.( .'aIí ; -i ) AV C0..1F.RCIC E CcRVICOS-EIRELI RS 2.850.00

12/11/20'C "'7 r? .-0 Çí. M.L'r'l r':-:h,r F C ' líF V'ATERIAL RS 2.800,00

.16/1• c !i-'- .'r'• • iAr.i".r\!-i ;1/\ i .í-i \/A RS 2.850.00

16/11/2 C - i . ...:r •• . cC : 7 j RS 2.850.00

IMZjCC ; • •- . • ^ . C7-2C .'FCCADO CI-DA M RS 2.850.00

Lote .70) - CCLHrR iL V AF 7.. i;E?-:aR' AVFL FABRICADA EM POLISTIRENO,
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ATÓXICO, Í3RANCO OU CRISTA'.,RESISTEUT

CONTENDO 100UND

EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA

r <:» rj 'iô c C ClO C

19/1 '\I20A'J IJlvhSL-Í^VICOb EiRELi

17/11/202'J - 7-2 4:4AB/c
i:31PALll.!i- - RioV ÜE Pf<Orji.AX,\S OE HIGIENTE LIMPE E

• 1 , ' I'ALMEIA/ PL:-U\ES E comercio de MATERIAL1j.,.,•.•j lESCQLAR A..,IM

16/11/2020 22:56:31:5--IQl ÍMANOEL AMARA! DF SOUSA Eli HO

18/11/20 . : JTOv-XOB, WsC-AÜO ; \''.ACHA0L' supermercado LTDA

Lote (77) - COLHER DE PAU TA^/| MÍNIMO 40 CM

0.?<:-a-Pota Foi"n3Ctdür

[Í97i"i/202Q •iD: -0:05:0o0MrRICARi\iES COivr^CIO ESERVÍCOS EIRELI
Í17Ã1/2020 C:36::; ::3-»y COãiF/iQiA-. ÍXV COMERCiO t-, SERVIÇOS - EIRE
116/11/202. C-C;' ., A'. AATE PE_SC:.ÇA l'luRO
ÍÜ/i 1/2020 l3:39:5cO*Tf.' ImaÇe/.DQ. !/ MACH..4Ü0 EUF ERMERCADO LIDA

Lote (78) •• COLHER Otf SOfV, EM AÇO INOX CA30 USO

Proposta

RS 1.905.00

RS 1.600,00

RS 2.000,00

RS 2.000.00

RS 2.000.00

Proposta

RS 588.60

RS 619.80

R$618.00

R$618.00

_ Data-hora Pornsaecior Proposta

19/11/2C?;"» 'Í • U;- ••PK ,aP:MP:-. .r;c>iV.Phr.i.D P «:PR\/|-;:n.R F-IRP! 1 RS 1.105.00

'' • (",2-'' Ái:>: ccjMerc-'0 material RS 1.150,00

M11/.7/!.20Arv0T:2->: i/iO'^^'DREI SANTOS .Cl VA 0^062402556 RS 1.165.00

16/11/7C20 TOvil 540 AlACr, -l_ A' ,xí:.AL Í7E CQ:.'?'. Fii.MO RS 1.150.00

18/1A2''2C • ?:23:5.A"''~ VaCí rx :u4CHADO SUPERMERCADO LTDA RS 1.150.00

Lote (78 .. COLI i.EE. OH COí A ;U02

Daia-hora r-or/irt-.i^ífit.r ProDosta

19/11/205.0 'H. :0:-i;..:26Ç'l-RiG'-RAI;.:- ./...MI-RL-ÍO E StRViCOÜ PIRELI RS 663.00

12/11/2020 • I (./V.33-ÍWUI AMVlr.iUA Rú-Rtó c COMtRCiO DE MATERIAL R$ 690,00

16/ljZ2P7:L :.r,r;?ri ;1 ; is SILVA 05Í1624F555G RS 699.00

fie/iuiCA- ,..v : • a:,C' • r? sc'.-34 RS 690.00

18/11 A.'.2G;L.2S;L-.'.'L:; v:/,Cr/ l C - '-ACHADC SUPERMERCADO LTDA RS 690.00

Lote (oO; - COLHER DESC.X'AVE:. 'AM ORANDE PCT C 50

L'<'C3-h'0''«:« Tj**' :f. Proposta

19/1 - V - - . • •-P .. - - •'1 1 • ,..Í V' E:EE:U RS 2.740.00

17/1i»:"-2*i a-a: BVrV .T-RAO; i.Oi' Pt-<ODi..iC4- CE HIGIENTE LIMPE E RS 3.040,00

• • , •'. -.r, . •"V.MPlOA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL
:C.^Oc/Lr\:\ AÀc ílvl

RS 2.800.00

16/11/2020 22:50:31 ;SA91 MANOEL AMARAL DE SOUSA PILHO RS 2.850.00

18/11/2M r :-,.::L;54;0r..L :v:,ACK.\00 A NIACHADC/ oLiL-ERívERCADO LTDA RS 2.800.00
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Lote (81 . - :;0!>1CHA EV AHJ^'M^JIC M

Data-Hoia Fornecedor Proposta

19/11/2020 16:11:24:2^7, FRICARNES COMERCIO F SERVIÇOS EIRELI RS 1.281.80

^ol^^nnr>•^ n.-t oor. .A^ivILiOA RERKtS L COMERCIO !JL MATERIAL12/11/20.20 1.!2.;...20^., .^sCOLAR .\ JMi RS 1.599,00

16/11/7020 22:í-0:47:r>35' VANiOEL AMARAí. DF fiOLLSA FII HO RS 1.345.50

18/11/272/ 7-.^ ' 2/',C! --'/'"v" VaCI-ADO CCrERMEKCADO LTDA RS 1.339.00

Lote (82 ^- COPO DESCARl AVÉ.L 2U0MÍ. PCT C/100

Daía-Hora Eoinscírlor Proposta

19/11/2020 •(.: 11:r-/--.7',7 i ,.-RI(SARRi-S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI RS 3.240.00

12/1l/2!'>0 >.-•/•.'•.-•"V. R--'R"i-'5 f .70;v.ER'7,;i>,li-MATERIAL RS 3.300,00

17/11/2C?V 20:50:70:27;; VARC 7? NAR)- : :;S MASCtf>1FN'0 DOS SANTOS RS 6.000.00

ll6/11/20.?0 2;::'9:47:6:16 V.aNGí LA/viARAL DE SOUSA FILHO RS 3.400.00

[l8/11/7727 T- 77' \í7.C!OrO '•'ACH.xn''"- -ERMERCAnO LTDA RS 3.400.00

Lote (83; C0P(3 D5S^ \T '/.-IL PAPA AGUA '80ML PCT C/100

Uvúa-i O i < <• on.fcCtrtior Proposta

IS/JJ/Ç.AC- 1 ...S, --<iG4K.\bS CCMciRCI j K S.-R-OCOS EIRELI RS 14.150.00

12/11/2020 - 7<ir - COMÉRCIO Dh MATERIAL RS 14.500,00

17/11/2020 ;!(.':50:r;8:2r."t' VARCOA Vit.nuS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 25.000.00

16/1.1/2220.2? õ9:A7.677 .v-AVCH, .AVARAi. DE SOUSA FiU-IO RS 17.500.00

ISAijOAU ' 7 • ' / 77 U' " A' '.C-AC') SL"~TR\"ERCAüO LTDA RS 14.850.00

Lote ío-1; • ZOPC DnSC.-víV^v-EL. ;i(>f fvIL PCT C/100

ja';a - • ç

Í9Ã"-/; '

12/•' A"'

177^ A"?',;:• v 7/; -
HFii3í4C2/>.22.£:?Ã. 7:C;,1 a\ Cl;
18/1J 212" :• :

Lote (85. "CP::. :'"Ri /\C j

; A •

19/11'.- • ;'A>

*•,.»' .1-' ;

27 " 2y...,

cI^cLÍ

M.iX^cRIAL

•••. : A -"57 57 '7TOS

2,. A2mL725 SOJ3A/-lHO ^

: " • '•7C--Ann aup •.•Pl^PAOO LTDA

75: i! V;DP3 COM.l. A/06

•À--' •7"'' 7 7. .7 "7''; •7.7.-?_7:_ RcLl

Proposta

RS 4.090.00

RS 4.300,00

RS 7.000.00

RS 4.300.00

RS 4.300.00

17/11 >*2020 •ó:3o:fi 1-.«O^ • '70Mt sa/j. TXV CÜJj4iiRC)C l- SERVIÇOS - EIRELI

Proposta

íL! RS 6.485.00

- EIRELI RS 6.825.00

RIAL
RS 6.750,00

RS 6.825.00

- "DA 1 R.S6.800.00

le/ljT^Cr 2

Í87fl 2 . • P

• , " r t' - -•.•-•-•A'

Loteai:; a::?: ..a •.•a-..í-,\'" A' rC " C 700
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Daía-Hota rornacedoi Proposta

19/11/2020 COMEKCiO c oLRViCOS EIRELI RS fi.9fin.0Q

17/11/2020 l7-2''̂ -'i6 a65 ^""AUiViP - u!S! DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E RS 5.760.00

12/11/202(' 11lb:iÜ. M,-, ^jTSQQi j|̂ ,,DA 'AT -TilS T COMEKCiO Dt MATERIAL R$ 7.200,00

17/11/2020 20:52:22:168 -MARÇOS ViNICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS RS 12.000.00

J6/11/2-j^j,2T:ir;>U'SOO, AAROVL A^'APAl DF |-i! HO RS 10.000.00

ie/Vi/2ü2ú •./>:-*3:Sb:Ci-. a . .MAChACp i. MACi-iADÚ SUPERMERCADO LFDA R.S 7.200.QQ

Lote (87) - 3Uí5CüZÔIR'\ DE Al i.l?vllN'IO N" 30 CAPACIDADE 19 LITROS

_Data-Hora

fl9/11/202(
116/11/232.

Il77j1/20/.0 i'i':

Í9/-/20.- 7y, 'H:,,-

12/l'/202G -

.-H!C/v '?>i&S COMERC!*.) L- SERViCOS EIRELI RS 2.469.00

"•.y fJC , i. "• Ai. I3c SO j-SA 'j | RS 2.598.00

;4ACrtA0G 3 WACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 2.598.00

. •'.!!. ;íON jf\ !;T :'r; '"lE L!T''' ! RS 2.598.00

KA {./•; /Ái_^Ji\ 1i!^lü N ' iib, _.Ar ÂCiDADt 10 LITROS.

r>' "^''íCgC^ tt ProDosta

- -.yT - .. i-.F -CiS 1: •--R'. :t: v; RS 1.728.60

Al.iviFr, Ri.í3-vFo F ;-?-'j['3.iri\CiO JF MATERIAL
"•'.cri' '.R R$ 1.800,00

iMAUTEi. Al Ai'AL [1E SC.iSP. l-ii.-C RS 1.819.50

iMACI-!AüO S (ViACHAOO SUPERMERCADO LTDA RS 1.800.00

EDlL.SíjM JACINTO DÊ LIMA 1 RS 1.818.00

Lote (89: • CL'o<7..'r!:iífo\ í:E a. Jivi;\ G '4. CArAClDADE 1,5 LITROS.

Dc:ta-Hora Fotiu»!-!; <(<>•'' Proposta

19/ i 1;v.jí .j • Ji.c <a > ii,,)R EfRPl i RS 782.00

12/1 •<'11-if^UO-'.r,' 4LMEí(.)A fv-PNÊS fc GvJfvhRívlO ÜE MATERIAL
: • 3-Çí.'.; '.37 i Li J! R$ 820,00

llê/iJi?.02r/.2Gj.-.2:-:y: -uvtt • ./-/ a-a. oc sojsaí-l.^o RS 822.00

18/11/2020 "TylSTATi-A .\OiC: A;jC • ',CPiAOO SUPERVERCADO LTDA RS 820.00

|17/1- AU O- ^ ,-y ^•; • ; • -.r RS 820.00

Lote (9:'' - DTPCSE-D E!V 'i. t - \ /;

[Z "yo-:To''
lis/1 V/•• ;OtC-::T_T- ) ÍE':• •' •' 3;'ÍTU_J 7'-S'-:TTS FIRFj.;
[l6/11/2020 23:l)?y'/ :;y9 i EW:-': -'-EE'.G:aLJ;FlDP.,1SA RL-G/ ZZZZ
Il8/11/^!:.- • r, T.í'-ÇnAõQ ::'jníTRt/£RCADO i.TDA

Loie (Ú I - '—'Ci ! O ÜL: *• t ./\c; ' il.-O C/ ! AlV'ír'V\ 4ÚGíVí

I OvVilrr.OAa, r-'u "y-rípetior
Rg/11 /y02O ' )• F-" T-i3.yil:i-'(;.iO t .Tr: tHViy;(.-.'S EIKElI

27/01/20:. 1

Proposta

RS 1.518.00

RS 1.595.00

RS 1.595.00

Proposta

RS 2.390.00
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lis/l 1/2020 13-4rV'4:31f-,l iiVACr- ;5
',00':;. n; -10 1 RS 2.515.00 1

DO SLiPERivIERCADO LTDA RS2.S10.00 1

Lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PaRA ív:ACAKRÁO CAPACIDADE 4 LITROS

Pata-Hora Fornecedor

I19/11/2C G G'-r7:3-'ft ^Oh^lFRÇjLLi; ;iVB::'iG(lS.El!REU__

11 f)/*»- •i i' Ir _yt i-t tv'AGA ": ivT' rii tv .
I18/IIGi.i.fi.' )_ i;-j iNGv/j•• -"i-vC- h 'V'A<..hA jO -•.il/Pc.RiVitiKCADO LI DA

Proposta

11 R$ 435.00

RS 457.50

RS 455.00

Lote (93) • ESCOkREDuR iNDl .STRlAL PARA íVíACARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS

_Oat^-Ro»a -ornececior Proposta

-mCú Mu- .iVihHCi..' í; F-RVíCíuS fRcLl 1 RS 1.138.50

ly V r- r Ah -Ai^Al- 1 SODSA 1 RS 1.198.50

u V;. ^'AO-ADO 'vi/yCHAJO SUPERMERCADO LTDA RS 1.198.50

Lote (94) - FACA DE: íviESA OE iNOX

ou -ornecc-íio.' Proposta

19/1 • /:(•<'):.•' • u- --'KS--'Nu iD A.Gíí-aO.u'!-UuEGCOo ttRELi 1 RS 556.00

IN:,1 VA GOG-H^C 0 Du MATERIAL 1
TUV AL A. 1 RS 580,00

WM/K-2.0 '6: l'.?:?S:i^ai '«•CIORE* SAM 1OS S:LVA0óG62'IS25í.6 1 RS 586.00

16/11/2020 23:05:12;9ial ÍMANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 580.00

18/11/2720 ir .15:1^:3 i6'ÍMACHAnO AMACHADO G'JPERWERCADO LTDA RS 580.00

Lote (95i • - ACA DEoCEoP/FL P/J-: RÊFnçAC PCT C.TO

lji'!£arr[Çj-;.3._ .=or il Proposta

19/n/-^u.f-0 'V:uI;:.:-Au:.-4( - AiC-A ui^iE.:, Cr.MERCIO h SERViCOS EIRELI 1 RS 3.140.00

17/11/2020 040 PI^ALIMP - lOiST OÉ PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E RS 3.200,00

12/1 f'lf ' ''l ECOMER.0'0 DE MATERIAL
^',í\;A.,uy. RS 3.300,00

: . \^i a? gvíwM i AA:c-jr,A Rr> 3.300.00

ifyi.i/ro.Go;.40.1:;- !: iv/gf/GC; <• maí;;-.a00 r.. e--'Gado ltda ! RS 3.300.00

Lote (96) - FACA PA.RA CORTE DE CARNE TAM. G.

Pata-HoAT •-C T ~<::j í);>r

19/11G0yC •: ; :0ijA.o;347 • -Kl» ;a: ,Nr?.' ;.;/:7ÍERC(0 F ,GcRGCf:S EURELl

17/1 Viu-A _ vAAu :v OOyV-RCiO E.FiAUViCOS - ÊiRELI

12/11GCi:C - mV-ívF:/. '• 'Ifut-A..; GF .v;ArtRIAL

16/1 '̂2020 23:0?:24:2V7• iVlANOí-L.AMARAL DE SOUSA FILHO
18/11/2020 ;.,.47:08.203 MAGHAÍDO A MAí^HADí ). •.UPcR\1ERCAPO LIDA

Lote (97; • ^ILf/IF DE E- c Pa!-:/'. ,A..fft/>ENTC 15V

I D;.ta-Hc't-T tulíiCGt cr.it

27/01/.20-:

Proposta

RS2.7S1.0n

RS 2.895.0Q

R$ 2.850,00

11 RS 2.895.00

RS 2.850.00

Proposta
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19/11/20::0 -7 00:5x i 2c'P^/k:OS l^iREI.I

19/11/?fi?n <i 7-. il rÃLMFibÃ RcP^ÉS ECOMERCIO DE MATERIAL
__lE-SCOLAR ALiívl

17/11/2C2G20T4:30:Oi8l ÍMARCOS ViNjCiUS NASCüviEM'O DCGS SANTOS
16/11/2020 2:'.:(;S:24:2-!2|ÍMAROEL AKCXRAL DE SCUSA I-íLHO
18/1 -\I21)20 3:':^7:(I8.20-tiÍMACH/\uO o K\ACi-iAJO SL;F'£RMERCAD0 LFDA

Lote (9:S; - FILTRO 0(5 LíARí-O PARA Aç.UA T.A.V. O

Dyra-Hor?j

Il9/11/'2G,-i'. :/_\/ j :oys/R RRp^At-lfGES C
II6/11/2C2'.' G'A''C-r - 1

Lote (991 • FOSFORO PCT P R O

Porrnjçedor

RV!^RC_1':j_íL j^• OGS EiRELI.

"A* l'-- SOüo*^

R£ 499.50

R$ 525,00

RS 900 00

RS 525.00

RS 525.00

Proposta

RS 2.438.20

RS 2.566.Q0

Data-Hera Fornecedor

19/11/2(vj 1 ?:i : 'K-A'--. -RICA^HMEA COMERCIO E SI-RViCOS EIRELI 1 RS 2.210.00

16/11/ARO í':;;08:AiO-i;.' MANA1EL AV/\RAí. ÜE Í-.OCSA Ei'..HO 1 RS 2.300.00

118/1 "/cO^O , v/x.:'-/, X> • , /x/xvGXJ 'R'-'0^'AR-'QAOOj,IDA_

Lote (lAOi- FRiGlOPiPRx 0-: ALJMTPO R" 3:? COR" TAÍV-PA

RS 2.300.00

Uata-Hora rornecedor 11 Prooosta

19/11 i.i''?'i' ' j)/',/ •'vK.jA'\*XE;i .-ryivli-KCIC E ..•1/:'<VtCt.'''S EIRtLI | RS 4.544.00

12/11/ f ' .:xi, lí/iEivi/V Rl: r'-'.ES E Cl i!v:!:KvJIC "jE MATERIAL
ihl.C;! RS 4.750,00

16/11 /'Ç;'.Q.2'í;C=V..'!-'•:' VAMCE itr COCE,A ;-"i( -10 RS 4.780.00

18/11/2L20 1:24 7:08:20.21 .iViAChADO <v. íviAChAuO S'J.-'ERMEr<CADO LTDA RS 4.783.00

Lote (10 !)- FRIGIDEií^A DF. ALUMÍNIO T/.M. 20CM

Data-EiOra E< . •ri -íir.-lpr Proposta

19/1'/204C) o:O i:'C,:l.>b. --/'itC ...'./MERCIO E íirFiVICCC EIRSJ RS 1.811.20

12/i1ÁV'0 i/A... -AA / ' - ! • ^ G - GOPlCCv,. MALERIAL
CC.1_. .C. :.-.SC(2i.'\R RS 1.880,00

16/11 .R"ip; 22 1n-fj1/.Ipo MAMOrj, AMARAI. DE SOUSA PILHO RS 1.904.00

18/11C20 ;../'9T)5L/f!3 "/ACIvCXA v AIACHADO SvFF ACERCADO LTDA 1 RS 1.904.00

Lote (102 i - PiALAO PA.ftA /xGli.G C' i'AMFA OFi.

I i Fi.' •X'' .
^19/11/'.-.G20 I<.0 i.;íó.9/ I Ii-1\l>J.AKíni-Ç. ^ 5iy'c:i'̂ ALTiiJAElRlv1COC_ EIRELI
Il6/n/.!i..i0 2L u/i _A\íR/Ai^DE vÇ.,'ã/«,ív.-_IO
[18/11R:-xv - -9:t:j:7'A' viACriAijO AA»/>.C;iAOQ CC«-'E.SV,ERCAi:'0 ,-TDA

Lote ('i03j •• GARFO Dí- 'ImGiV PAR,á S08F;tiV,cSA

UTüa-titL .1 Ffr.iJíf.í cçr

[T9/1T/2Ü20 17:p?igX0AF (tRICFRiíES COMERCIO EScRVIGOS EIRELI
II6/1IQ'-'/'.''O vAi';( Al. UE C.. '•

1J,/2i/2úO.C.ALCij>l'r)Vi nZ/XCii-Ai 10 ó. ixIACiiAÜO.bgpORiVifcRCAUC) LTDA

27/01/202

Proposta

1i RS 1.088.00

ll RS 1.144.00

RS 1.120.00

Proposta

RS 1.310.00

RS 1.375.00

RS 1.375.00
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Lote (10-5! GARi-: Ofl MüirA tSvl !A0>:

Ofita-hiora Kornecedor Proposta

19/11/2020 :7:C2-l '/ "J F/dCAANES OOAIERdO E SERVIÇOS EIRELI RS 786.00

12/11/20201ECOVERC:0 DE MATERIAL
'.rSuüi ",l-: ,\L,ií.'i

RS 750,00

íS" A^'PIü-i S 'N S:lv/«. 03:'r.vtv2556 RS 828.00

16/1*Í/2'.//'jj .fi;5I •G '•/•/'XN'. íf*. AiX,/í,k«íí I,"'}- SO''*"*- Hí * ! RS 825.00

18/11//02C "Oc;-0;, 'Ali Ei/A.iAOO,'-. "•.'.ACiiADO SU.- ERMERCADO LTDA 1 RS 825.00

Lote (100) • CAr;~C Dr£""CAP'fAV:.-.L "LG" C/ 5C

Data-Hora Fornocetíor 1 Proposta

19/11'/-7,C; .r( . • : A Mr :• C!./) Si;RO (criS EIRELI RS 3.330.00

17/11/2020 i7-:.7- (o:Mi üE RKODbtOS OE HIGIENTE LIMPE E RS 3.200,00

12/11/2O20 ' ''-'s ' R' r •e:; COMERCIO OE MATERIAL RS 3.500,00

le/ICGCCO 23: !'J:.o1:--i93! MANtOt 1. AIvIAi-.AL DE SOUSA FILHO RS 3.500.00

ll8/ll/20;;0 1L.AO 0.'Í: ,'f.9 yACl lADO í. fvV\CHAQO tAiRERMERCADO LTDA 11 RS 3.500.00

Lote (1U(5) •• GAlíFO ;, .P.RUZ cabo grande TAM. 45CM

[ZL_ p;iti-Kcri ':u-r.;cç.1cr
59^2Ç20J 7 fKI.-ARWrA-. ;:v1í:«C13 F.SF.nyiCgtlEi.REkl 11 R$ 601.50
[Té/I 'il2{iíU 2'.i. i.v V'iANiji-1. A,V.Ar" Ai. DE SOUSA FilHÚ
BiÃVV'"-. ;• /w. •• .••u,-gA="v.-.çRcÃDO ltdÃ

Lote ('1 ú/; - GAtnRAF A ' ERaiÍC/ . Ui. 1l

Proposta

RS 632.50

RS 600.00

PropostaL__ !• .i-h c•1 vcir !c?tK)r^
B^J/FACLC'.'-J '' '"Ali ' Aí;ih ,._/v.L-A(..I..' í: A:Kv iCC'S fciRtüLI

r, ir kOíAí >vy COiyV-RQ.O P A=";rvÍcÕs"- EIRELI 11 r'sT864.80

Eb/jj -- .A '• i L:>Oy:/_^.j'iL-tTv-
ll0/11/;;020 •VV\Ci '.A.,'.O.i. Vi- A,-íA0(1 syPERryERCADO LTDA

j I RS 1.771.20

Lote (108) - GARRAFÃO TERr.iirO CAF AL

pr^i-Hc ' L _ , _ f-OTjsce-çIOL.

MllC'' COj • t - -.:|íJ;[REU_

12/1"l/"*'!-r At -AI-.v r Cr)P/iíT '."-'''j Ot. WAl FiRIAL

•16/11/2020 Zó-'".: '.8:.«-vriJ •iVíAMOO «./-/ARAJ DE SOUSA FILHO
18/11F;"/; •kOO,:. MACi AQ'j -A Ls'r'£RCÂDd LFDÃ"

Lote (10^1 - JARIHA DE: PLACTiCC PARA Ci.íCC :?' C, TAMPA

I n.t7a-F'cri ("o r. if.': 101
BsZi1/A:^íI v_AiA:(ií: AMV rtocAARes >-OiViERCiO HSERVICvQS EIRElÍ
[Tr7i 1 1^,: c:C)M--:,v i 'i ).vi -í-;::ío h SERVIÇOS - EIRELI

27/01/20^1

RS 1.864.00

RS 1.864.00

Proposta

RS 835.20

R$ 870,00

RS 879.00

RS 879.00

Proposta_

RS 769.50

RS 810.00
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12/1-:':-. ::r
-iAi.M! V.',

• . ->oC'I / . .. . , . .
•: VV-:: .!;• ..

••' v,:';í;cí( -:/? material

16/11/2020 23-\3:"l 8:92:í] tMARüÊrAMARAL DE SÓlJSÀ r-il.HC
18/11/2020 i::.::>i:(i3:?viHÍ iMAí » ^/,ACHAO() SUPERMERCADO LIDA

Lote(11Ci- JARRA DE v'Ií:;í-;í:) i..- líTRO

I Díiíí l-cr) '.irr^-c(.
[To/* 1T' , I •'"i , >!."/• '\r,- , .>'v!E"íC' ' '• D' IDP/o_riREl.i
ÍTs/l y^ 10.9/T ' *\*v^A,>'• A:ií >1 isA 11 "rS 1.068.00
fl"8/11/.^02v U'A I•'i.il/.Ac'. itviAí..t 'Al i(.' íviAi-^HADL) ^bPtr.RivcRCAüO LTüA

Lote ('i -i 1. •• JARRA PLAS TK ;A PARh SUCO 4L

RS 810.00

RS 810.00

RS 810.00

Proposta

RS 1.016.40

RS 1.069.80

' a-f'.I orín,".H «.lor II Proposta

20/1 (.'•> .^1 •' i_í'_V_ '• '.t 1• .,/ v.c rSRt.. ;> ><•/. t^IrvcLÍ 11 RS 982.50

ILLUAa/ . V:A''-.4.VÁ! • vVj..t .-yl:7Rwi'' SÃHVIC.OS - eiRELÍ 11 RS 981.50
. :A.JviL : r COMrhuil) lJE MA I cRIAL

12/11/;:C:A i;:/4;r • 0 1^
'"i , \ *

16/11/2020J^:1RA7l;M9 ;V'ANO-;. Ar,;ARALDLSOUSA IJLHO„_
18/lj/2r"" 1: •^L'::í3,?;í1 4:A A .A iJ „ A /ERCADO LIDA

RS 975,00

RS 980.00

RS 981.50

Lote (• :.) AR- .MEREA j/. : .,0 : O Rl . U : E E/COPO, PRATO E COLHER

Dcca-hcr 1 "O Ti>;i;tilíji

20/i1/;OLJ)L;E4r/.:;''A,, •f-.-<iv.:AR,\'Eo ./íERDIO Fi SERVIÇOS EIRELI

12/1V2>y>n Mvt,c47 iit i"A!-ME'' 'A REARi-cí E COMERCIO Ot MATERIAL
Cí í 51. '\S' /.'

IZ^A'- -L""'-íA ' -.•a A'. .'A i, s MACCiM? R10 DOS SANJOSL
18/ • i.v 2v- . , .'-i': V 'vAf' At_ L''[: AO'l'-A. Lti. Jí.'

V" f'-.' , . l-' 3'-':

18/11/?C/'j c; fA;3Ã,: '8-• • L; > iOO SL'PERMgRCADO LTDA

17/11/202" 9 -; ?í,i: A. Al jAfAM "O DE I.IMA

Lote l ;LL a,,..-, a, ::\P. o.

d I'í' ^-r O I
Í^O/1 '/Oi. ' Cl. 2 Aíw :- 2i, %il. .
íieciocA: ;" , ..ia vaíua ra,,-
[l8/,1 1/2ü2C' ' >22ii ij .tL.AC.E .••.DO v.

Lote ('I'.4 ; - 1; E.kA A .A \

C: !ii!';i'ílor

:AC; ' 2•A,, •çi.o^íReCl
]^E AQ;;:-,,2 |a; ng

.v.C>:a,:/0 AJPERiVERCADO LTDA

.•7 O AP, ;a

I "O'
d)/" "/T- •/ _MtL ••;•. I/r a,,-; - >. •Air-AÍJR) !:ArJ;,..'!' H.KS EiRELI
Ro/l 1/2U2'.- 22: AARt''" A<J'/\^^t\i. i,'A -ALH iSA.t-iLHÜ
[Í^,/2D2 ._A AAiA:: h lAR MA', :."Aijí,. ARACnAÜU ;>ÜPtrRMbRgAOO_LTpd.

Lote (V-A » iV./\f-;rvii7/\ I-tía ' aA 2'2/ iD'V!7C'PiÁ

I L/••a-t- O'I ' Tr

27/01/202 i

Proposta

RS 25.123.00

R$ 25.900,00

-B.$ 28.450.00

RS 44.400.00

RS 26.455.00

RS 26.455.00

RS 26.270.00

Proposta

RS 1 374.40

RS 1.44000

RS 1.440.00

Proposta

RS 1.923.20

RS 2.024.00

RS 1.024.80

Proposta
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l20/11/2c:'i} o.! -: \] hB!C;A:LNrj5 riOív^ifíCi 2.E.;iU;1)'11C'5JE1RELL
16/11/2 '--VI:]jvÃí-iO:l'a;Ã\í<a:_ Í:l"scü.-;,\ r-r •lo

rs: 1163.70

Rfh 1 22400

1&/11.2C-2C DG SUPER.VERGADO LTDA 11 RS 1.200.00 I

Lote (116)- PAh Cl. A D L- P-'í'. Í:S 01.

Data-Hora

Vor'-:: •• • .. . :-

12/1^;;'0?0 1 ::AA:,ri:..íí

Lote (• / I - PAtvcl.A ÍVicC .ií)2

Pornecfídor

>: .. 7'. ' F: h" iRr.i.l

.~:v")íVic-rv:i'(' (.): iv*ai6RIAL

I Proposta

] I RS 4 262.00

. a:. a' 7m '::s: sguí a

RS 4.480,00

RS 4.486.00

20/iji/Ai

12/11/2020 1

16/1J/;!02C;í:0- .T O I.MROR O /v-..cLiJLgpOSy\ FílHO_

Lote (r 81 PANO DÊ CHÃO

't » 'Vli. \yU\J L ò'..-r: v' t; •vo

fv''h ' • "i í'' .r-1\;

•-Cí)' A": .1:-

1i Proposta
i 1 RS 5.857.00

1
1

RS 6.150,00

RS 6.165.00

GOWcRClO 01: MATERIAL

C Cata-l CK i
/ii/2T2r ()(.:; - ,7 .;i, ,

17/11/7'g2:.

-g 'r-nccO,)!

.7/(i"-aoj= POF;;/i :os çirelj.

17i1J/2020_l3:36 0í1 ü6':' IRCJAL r;vV_C0MERC!0 E SERVIÇOS - EIRELI

12/1'/;"";' " ' ' : o Auf.lciPi REPRES •" COMLOCC DE MATERIAL

A'.;7 v:.7: í-.ASC.Mc.R.g üOà SANTOS

íètjlP-À'.'?.:'..-L •• .• " ' '

T7/~1 1/2020 17:2b:;:--.i.880 EüiLS-jM jaCHv ÍÇIDE_ÜMA

Lote (r9i • PAEíO DÊ PPATO

. Proposta

RS 4.130.00

RS 3.200,00

RS 4.350.00

F3 4 300,00

RS : .000.00

i ^ ^.\l. ..Io, - I-...; 1.,

I .r\rj'.j :;i.-i-ERi/'Ei\ÓADO ulDA

11 RS 4.350.00

ir-aía-Kora Eornocerior

20/r,V7xi. i.iíi... . -• -S'l 7 7 V/ii-riíOiri j ,;;f AA | :.í"S t-lRELI il RS 2.760.00

O-."-"! lO'l- i ' "
17/11/2020 '7 v;.).- r.,

0: - E HISIENTE LIMPE E

LlT/iipr;: : n oo oe.noo 'C(Tvo'-v:ial txv coMr-Rc;ic; t serviços - eireü

12/11/2'"'-''' '* ''!)• (• -'O" ' 'VlA1ir.RlAL

16/12O"• \"-.Ar 7 m no s "...

isÃÕ/:-o "o-''; •11, -.'.o" : , -• o•_.'.•-
^3'>^"2:ô Oi'.o; •...1. 0 o 7o:7'Ei.(::.^j-e.

LoteíwlOi PAPÊlF^Êi :n- r

c ..

[2fr"7' •'• -"• .7-.-

27/01/20E

ir"

7'O)-:" /'IO ^ "OA

RS 4.300.00

RS 4.300.00

Proposta

RS 2.560,00

RS 2.910.00

RS 2.900,00

RS 2.500.00

RS 2.900.00

RS 2.900.00

Proposta

"rS68£^
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lZZrL4A:AGÚGi G/G'»^.4 CUM:' --A.- ' 'G';V!Hf:- . '^VICOS - EIREM RS 719.40

12/GG4A. ::4.:. • -u'-';: ' ^G L - ' '
ilA -i.M A-.R RS 714,00

16/11/2020 23:13:20:7.0;)]!,MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO RS 718.50

18/11/2020 i3:;-4 ;'Ô.Tv3r.iflOACH,'i|J(:) í, MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 719.40

Lote (121) - PAPF.IRO CE ALUMI^iO TAM. M

íji., iví: ' . > í; ^ir-RVuÁTS hlRFi-

Dpi:a-F,c-i

12/-'1• i.íT :
.. .a; i.,ir ;r/A r- r.i^.ViF-K-ciO of material

J6/11/202Cj;!2:2R-^A;V.-'í-A!/aAAI. OR SOUSA PílHO

18/11/20V0'machado o !'Facmaüo. supermercado lida I[

Lote(!2?' pcp.iif- :• :e .•••: c/>.cr • ' v icn cap3LITROS

D.?ÇvE.O''a ntvotdor

20/1 Ci:> ITiu i '•-iiv^.Ai-,n;i-s U. •iViI£'-'.CiC' i. L-rrrTV/1Gi.)^? EiRELI

12/11/'A'?T •' A7 •3í'4''<'i ' ' L;: ES í:. 1OI •EKCiO Db MATERIAL

16/iO,?'0;'; . //VA';'.. ' LTC.íS.M":'.' P;

18/11/2Ó2C iLÁk,:..;;..-./'V v;:\ci-.a; machado supermercado ltda

Lote (12:; I • A.CM.MIO ROLO

patfL-pLpAL EcN-n£cedpr

20/172'.Uí; OM , A. ' - S GUU4£irí;iO i- .?LRVOOS EiRELI

17/1-/4 j.a;
••/ • : :! P- E LIMPE E

17/11/202': -3;33 TTOE" TOMb'-'CI m 0/7 COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

12/"/;ol: • - l./v . •;'
V - • A t- -;r • f-:s - co.verco :if material

.r:;CC'l.AR'

Igro/:"" - õ. :.'a:\íc.'/l !-:l. io

ioÃ;••• ;: .-.r :: o T , 7\>Lr-'G,MjCurDA_

Lote.' (1 L'1) • b L : Ist\ A'i 1i(./ >i./' O.-.LL' !/A.' LU E 22 CM

C Cí"<3-Hçta Ao
IÍÕ/Ílgos: (ió :t.'v 4 --;iG"rs:GG; .oegsrgpoi: ger-í::gs eireli
li6/'i1G o.-' U•"'>!. .-.A /; , A' .'/U'Ai. IT- [lOO,:-,./ »->! .HO

G . o.• . '4 AvU ij'! ":GfGR vU.iU/Al.iiU.Tj^ |

Lote ('i20; • PP.P''0 Oí\ ^ /'./Li.. EiiNOC' PCT C'1Ü

___ lUi;3-' /Ç\a_

20/li/4'' V MG 4

12/- .

16/17':!/;::: :;;..4 •. •

-c: riocõdqi

•|ÍU-Ast ,s '. : rV. :-;4;i ( tIREiJ

,1 4 '/*. rj í- t , t ,'IA 1 ^ RI AL

T . / [ 4^• "7 !4/, .4 :7 .j.oT

18/11/2020G3:,5S;5'-: :47 l iMAÇM/i.pO «, MACHA'Tl) .SUPERMERCADO LTDA

27/01/202

Proposta

_! I R$ 479.70

RS 495.00

RS 504.00

RS 504.90

Proposta

RS 1.329.90

RS 1.395,00

RS 1.399.50

RS 1.398.00

Proposta

RS 1.261.70

RS 1.240,00

RS 1.326.80

RS 1.302,00

I RS 1.517.50

J1 RS 1.326.80

Proposta

RS 322.20

] I RS 339.00
RS 339.00

Proposta

RS 1.200.00

RS 1.200,00

RS -••240.00

RS 1.20000
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,/Í^N,

Lote (126) - PF-)ArO DEGC/M-.IT/WMl RASO PC Í C'' li)

Dfíta-Rcra -o "ncfceijor Proposta

20/11/202C üA.. :v.': • -.-.i. . . ; ;ia r COS I RS 976.00

12/11/?e2v 'O.FV. v:?a,-. y.;,;: •; ;;•• "O - F-T. : í- Cr: .V V^vVCRiAL
_ _ ^ O.C-.j; 'AW'. ll; RS 960,00

16/11''2C2C.2C:C:':::';C55'''' ,íT/V,RAL DE SOlií.VC !-!l HO | RS 1.000.00

18/11/2020 l'';í"a 1-!:455 'MACHADO MACHADO VCPERMERCADO LTDA RS 1.024.00

Lote (12^^ - PRATO FLIMDO EM VIDRO TF.MP^^PADO

I D-.>t3-H'C •'.í •
[2Õ/Í1/2020 08:ió:6o:6 li}j - uOíyl^FIGiO bS.LRyj.QgS EIR^U
R6/11/2'T'1 ^AL_l/cTT:'vSAjÃ'-r«T._
Il8/11/'2i- 2a jv7-vul iALi(j ç\_i'wACHAi.JI) --.lA'!: '-jj ',tíACAÜO LTDA

Lote ('i23y PRATO RASO EM VíEíPíO TEMi ERAuO

I I ^ ri C: 1 •v.»í i .tíOCrlDOt

V.' t R ^iVlh:Sí>tv)R:

IT6/'i "AA /'.• /'I - . lAr-Ji i" Ar-A-.As I)t .sD.íaA |-i>.,Hj;)
EêZ11/2o/O "ú:i . . iV'iAO,t-iAl,l.) &iVíAÇmAOO bUr tKjAçKljAUO LIDA

Lote ('i29j TABUA PARA (,ARMc EM IviAüfciRA TAM. 40X25

I La(3-hC''-i. i-prritiCfpor

o: c^-.r •:• '--0^ --bf.-" -n- ;-o.nii-rb :bi <: y.:Ry)::';-Sj=iRtu

E^TAu-: r a' r.:. o:o.r .• o--ii•
Il8/I1/:;C2''J u-i-O-toõ: ,fv;A(..hAiJ(; &M/XGhAOO bllPi^RMERCAUO lTDA

Lote (IJü) Tí^ÊÜA PARA 0:R?UMbS Eivl PL AET'CO TAM. 40X25

jjat:d-hp',L_

20/'''/2Ly.iy:.

Vih'

-Oi rp tfaiar

Oii, .'f •vt!2!-;Gi'.' t: :'^S fclRELÍ

'•L i'v''0. , l-í, -- • :i . ; OR.Jí. \Í'->Tr;FílAL

A-.iM

le/T1;f.,;,-,:''-.'. ;?i; ••r y:-:/. F:I. rc

18/112g2(;;;::':.R; VIRV VA' : / 'X-; V;,Ch ^ )0 r-;L:EEP.VERCADO.LTQA_

17/11.'2> -i I . .'3a •' 'ti'IL AV'i .-l/fC'rj ro ur- . .'ií-

Proposta

RS 2.540.00

RS 2.675.00

RS 2.675.00

Proposta

RS 2.90Q.QQ

RS 3.050.00

RS 3.050.00

Proposta

RS 1.725.00

PS 1.815.00

RS 1.810.00

JI Proposta
RS 7.250.00

PS 7.600,00

RS 7.630.00

RS 7.600.00

RS 7.620.00

Lotei RI; TACRO OE M A.ir :: CvLD' IRÃQ CAPACIDADE 21 LITROS

ti.-'"'

20/5x1

12/11;2;1 Sb,53'

16Zij.tct:tx.-',-:vv V

Í8/1Ê/2'V'; -•v/SAV VF-
17/1' L-' I / -.' tU;.V-i 11'

27/01/202;

i. .(lítaaa:

-.. W • V, V,. r,;R:AL
•à'V 3 4-V • ' ,

;v,v,r.'i .3-r- :;rirívvc

'. /TO VACHA>.•' r-JpER.y-SRCAOO.LTPA.

"Ii.2'"y .AC ! TO D= Ur.';A

] I Proposta
RS 5.272.50

RS 5.550,00

] I RS 5.550.00
RS 5.550.00

] I RS 5.500.00
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Lote (^32 -- TACHO DE'. ALL'!.'I|^]lO 1-7 CALO TIRÃO, CAPACIDADE 45 LITROS

Pnía-F!cr.í. Fot-yccic' I ProDosta

20/11/20: 0.07í2<'.:A::8(rÃ GRiCAF.Mtv-. :>2VERCI0 L SERV'!COS EIRELI 1 RS .1.135.00

1P/1-/V,,.r, r,-. .V--' aCML'.-. I-., :.COf-.:E!'C:C AL MATERIAL 1 RS 3.300,00

J-6/11/3020 2rv2A;()l'.:í;'''1 OANOf 1 AA- AL AL .OE SOJãA FILHO 1 RS 3 .300.00

18/11/2020 1l.;5Li:.''5:;!2''•! ÍMACI-!ADO MACH/.DO SUPERMERCADO LTDA RS 3.300.00

17/.11/202'". AlíMidS.-)";' ElMl 'iOh: J/-.C1N ! O DE l IMA RS 3.280.00

Lote (13:-) - T7.V1PA 'AL /snCA PARA COFC SEM FURO PCTC/50

LtiíOjl icr<i_ _ . _ ro T'0'.cü'>r

J.AíGxO_()b . ''• AC/c A AFRCp') iW iC(j:S EIRELI

6/11/20./ VÃ '.t) VA : .V^A^r" ; sa' ,% -\l1'7lHO .

EáüJ/iiC./Á.•!..ò;.tí.Ã.> l.':A(:r Ai:.G A'.i \Cr .'vASiJPA AA'5ãCAD0 LTOA

Lote (134 ) - TiGEL/v PaRA CALüC; ;>CuiVlL

ET !?Mt-r'Or-l. _ . l-crni.Tf-ciut
[loCD/^CPOJ«H '-Rlf.A.RiSh;-. < I- •AKKViGOS b-IRfcLI
EV/ijAAAa/a:''':''''; _Tivi;: " ..a va g •aà>v;,,: 11- aHi :/iços - EIRELI
ÍTs/l Al) IAl iiVíAAvRí ^ .;Áj a j!- AJAl iU ,
118/11/20^0 Aj....<.;»Á :Ã2úi íAaGRAíã': -A iv'":EiAOQJüURbRMcRCAüQ LTOA

Lote (135 * • VcLA PARA FR: B--:r. Ri

Q prí AVt-or.i U-,)!
1^)/' ' G' _'.)(• ' -l-r •- ' •,.• I'.I A'>-.!•) •• A-RVi'/' 'O OlKjtLI _
Eb/I 1/2( O)/•'i .'i>l ..íii.i ViAív»,'':: A,', i ,V'l_ pr.A •G'vA'><- l!i. H(;
[T87PiC_02o_1 '"' 'Aí!'1 ' '' ''A'-nAiJiO SUPE4/v'kRCADO lTDA_

Lote (') ííC ' • V•_ LA r ArcA r il. : ;i(j ÍJi: BARF^C;

p!': J4-'C(.I

i2/-i:-_

Ã'í'T.i'í;í'c!t)r

"'•iV ."vT^s': :.i i O '(.o niRLü

•A Mh..., f . Lr i:-- T.ijMÊW;. <.' Oh ViATERIAL

IPAJAÇ;-;! 2?-- I: a-' a. SC4SA i-!l MO

IS/IJ/nOLOJo:'' 1:07 OIOj OACM MOO 0 CHAPO SliRARMERCADO LTDA

Lote (1.5'•• X «;apa cdm pírf:-; .••apcc"í/ai

I -1? n I.;r
EÕ/11/20/0 0/^ -'U •' i '̂̂ 1' -i '!:!- -1 'r>í'rrr-;Cj'aOoSLLA 10.G'::> PlRRLi
Eg/I 1/2',. ' 2.;'it .*7..'"• >Ai. ('A/õ-' A* . !I'/
Rs/11/2^ )•» '.' . ').i( y.y:.:]-;,A i ('i y Oí'7/A'jiA !"<i*1L-\CAD_0 i.TDA_

Lote C /•/' ^ .,j I >> y; I

27/01/20:

Proposta

RS 628.00

RS 660.00

RS 662.00

Proposta

RS 3H8.0Q

RS 387.50

RS 387.50

RS 387.50

Proposta

PS 4.()75.Q0

RS 4.275.00

RS 4.290.Q0

J! Proposta
!i RS 1 890.00

RS 1.950,00

RS 2.250.00

RS 1.990.00

Proposta

RS 1.249.50

II RS 1.315.00

RS 1.315.50
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[ i VíOi i Proposta

l20/11/202v Oô.A'J:í.iflii) 1tí"<l'lAtsrí.^:,;} wCdYiL.r.idO ól:(\VíC(">3 HiRLi.l 1 RS 1.107.00

[l6/11/2C2G 2r.:;-7:59;9 i8i lYANÜEL AK/A/íAl íjE ;,G J£A ídLrlO RS 1.165.00

Il8/I1/2Q20 U;C1 :.'i7:04i .1 l.ViAGr ADO .v :V'ACHAIJ() ..AJt'i;:S\':£RCADO LTDA RS 1.165.00

Lote (l^v; • L'-.í-.iJUO L.crí^' •.-.tÍNAid 1—f''C f C/100

ürt{a-L;Oia Forniícetioi 1 Proposta

20/11/2L2 .t Ob;A ;.i • íIAAA.i^íL A JL t; ;->l-RVk.;L';S ciRELI 1 RS 663.00

17/i-)/-)rrjri i7'-4fí Os 7,OIPALliVlP -Í3!.S rDE PKOOPTrjS OE HIGIENTE LIMPE EJ R$ 624,00

>'• ^ DF MATERIAL R$ 675.00

16/11/2020 2?:.7A.A9;91íl M.ANOFI A..'.'ARA! DF AOLIS-k Fil HO RS 750.00

18/1 v:A .•Arr.-.IO 4 YAC^aDO . ••D^:,,£RCAD0 lida il R$ 697.50

Lote (14.0.1 • p.ALi ro :Á*\ A/s rocji.';:.

n.-A.3.."'--'ri rir -j::.- II Proposta
20/11/2020 08:31 :?(j:0/Oi ü-sU.kAíIE/. DuMERCIO L SlRViCCS EIRELI RS 361.00

17/11/?- . .•(F.-7ÍÍ'. •Di.ST DE PF.3.,:i."n'; m: HIGIENTE LIMPE E j R$ 320,00

- „ 3D-Y, 3 a: i:-:s f ccmeaoj-o oí: material I RS 360,00

16/'i1/202C 2c VA\Oí}._ r-^. Al-AL Dh SOUo/^ 12Í.M0 RS 400.00

18/";;...: .• a:. .,lO."). cn :..x ..er2aíoo lTDA II RS 380.00

Após ô etapa de lencx^s, , fora;Ti erreseníacios os seguintes menores preços:

Lote r) • ^C.l!A awr/•. í de IOOO.'̂ ^.

19/11/2020 9.:;;.), /ANOÍ . Df:d?CüSA f iLHC _

19/11/202') !/• 5./:v'./x:".í--A:.10 o •. -ACHAOt: SO - Fi-A/tRO^ADO LIDA

19Ü:/20^Cd)''A2.;d-F V.v;OA.-'- :vAoCiK!cN!0 Cã'S SANTQ^_

19/1'./2u2C

17/" 2:2.

• • 'IF-r.lÓ CMOL tViA I hRIAL
•' - L^CO: ./v-< Au r'"

vo At'-o-i::-i, dj,--

-I ' . .. r\'1 iJt. , E LIMPE E
V.V- _ _

l9/jj/2A.Aj --- 7 :.L).. ^

1&/lJ,/.:070_-:/:.j. '"A n:A. .d:- \': :J>.; ;/( A"; r.ClO ^"L)A

!!

Lote (2) - ÁLCOOL '?.E . IL

lÃ,-a-Lj; i OA";JÇU..;i _i

ÍT9/IVAAiO';'. Ai'A-AO SOl.iFA Fii.MQ |

E9./jF'>^'^>2,'-7-A-^> <•. ••••aC-aDi) :-.L'ãi-.A'/=pcaDO LTDA iI R$ 74.000.00
B^IlJ/2ij2CJ4i32i;.r/i.:.' VaIT/v-; •„ •rvC-u;; NAf.c OC;OS SANIOS 11 RS 108.699.00

27/01/2021

Lance

RS 19.450.00

RS 28.499.00

R$ 30.000,00

R$ 32.900.00

RS 34.040.00

RS 35.890.00

RS 111.000.00

Lance

RS 73.999.99
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17/11/20/0 '

12/11 ;:02C 0!:»-".;-70'0:''.' f •0'j ;

I16/11/20. OO'. Í3;^^JOÃj"!:-"|0

,1 -í GIENTE LIMPE E
R$ 112.700,00

GiC DE MATERIAL
RS 113.000,00

RS 200 000.00

Rrjn •. TQA RS 200.000.0018/11/202'^ •:. rv:iLarj^A/;!"wjoo' ji-r/oti :(^MRF:r:in .tqa

Lote(^)- ^LCO;;^^'P:

hornoiieclorD?ta-Hora

19/11/M T' ^ .-.I i if--. A'/ijO

1j9/1_1/V''i-'_ • V '<.• •> •< V

19/1 R'7C.:': -•••„ 'í '213'. Pt p^V', -w •'|'P
• Rn. rOi ) • 'Ln-rrRMcRCADO LTDA

L V L v;,Oi\il;.:<Oi'^ úh íviATERIAL

16/1^/2;?: 00:o:>f03v}: :_ r;A:ib/'/ :: rã vjíoap i.

Lote (41 • AMAC!/\N:ri5 olCviiliO •'-"'l;RF'^R'^SCC DE 1 LITRO.

JL&./Jj//'.'•• 'i ;- , /-3'. \

lPÍu.'Xv2;.'/ -v.o ^ ibMiR' ais lApoTlD.A.
19/J_'i.Á-M20 _.'i;<ANüA:) c: i.íIAANüAO.lX.ÜA

19M';:.1:3 V M; / '

Lote (51 fy i :r.v.. de '-.á^ uCO

r O. r"Jk.cíi Jí"

1,1 U'.3-. ._rL >

V A^IRIAL

• ' o.'D ij:.t u • i"

A.ObAA RILHO

•.• "iMADO) i. rtDA

i-Ãj • • F
1_9/11/;':"A\1.

19/11/7".-;

19/11/VL;.r O

1 il^:.A'!vRM-C .PCS SANTOS

1ir ia; - " ni material\l'1í

JICO! AR AliM

09 -ii ••Rn.A-'r.A\í.> t- {'.itandao l /da

17/ij/F:A 'A 1 'FA! .1. 31 , )!. -K'C01H<.>S Pi- PROTEÇÃO LTDA

Lote (fil • S.'".l DF: i !f? {"^píD?.

19/1 a;;aa:JAA3.277

19/-J •; : '.i M ir-, •:

19Zr., •• i- ,,:r> ; j o VC

19/• .A;,: • 2 , : ' ,2.

lã/1JL''2''l-'i,- l-^'.'. 21 i'9ji. '.•'•.ARCO.; V:'"T'

Lote (7; 37.: DE PI. \í:' R ;

C _, L..ÍJ-I l-i.i
[To/-;;; '

27/01/20 í

:,-v 1

->1 IA_

"RC.APO_LÃOA

R: 1.L

;; As f1A;.;:: .mí_.a t p.os s anios_

-íwcclor

•- :R-."FRÇAD0 LTDA

Lance

RS 998.00

RS 999.no

RS 1.098,00

RS 1.800.00

Lance

RS 749.80

RS 750.00

RS 970.00

RS 998,00

Lance

RS 1.799.00

RS 1.800.00

Jl .RSSJOMQ.

RS 5.900,00

RS 6.000.00

RS 6.000.00

Lance

RS 2.699.99

Jl R.S 2 700.00

RS 3.500.00

RS 4.199,00

RS 5.175.00

Lance

J I RS 2.699.90
RS 2.700.00
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12/11/:.::.':
• .f r-^f- v.aTERIAL

17/ii/2'-.:;c |:;-arc.o.-- vin.c lUy. íjASC^MF-.NTfj nos santos

Lote (8) BOTA PLÀSTiCA P/vr?A LiPiPEZA DE BANHEIRO

C n.-.t3-Mcr,3 ' ;;ced-ir
[l9/_ij/7o?n 15:n^\JÇ,:^•.?n ••A';-'. ••_ /•.'i.v--aí.J2EJ'>o je.a I'!-.-; >

• s >!Af;r I^i-ry y [)(X, SA!íy|X)S

RS 2.880.00

R$ 4.256.00

RS 6.720.00

Lanes

RS 1.299.99

RS 1.300.00v: .< • . • 'ir ?Ul="^RW."RCAnQ.LTQ^

» j . J/ i/,\ : í 'J- 'z_L-- 'lA JI R.S 1.970.00

5/t1/?02C '"'ÃH'; A-.'. f ?!AA:í!jAO L'D4

Lote (p; L/.pPc á!;.\ .. l ia.ea p;;.^ris:.!ONAL. capacidade de 28

LirRC'.:j, L^-mV) LA'P -;r:l'i(r.!.'OA NOBRE.

_ Dcita-Hora_ Fo^fincfidor .

i9a.1/4U2.Ü,•.5.04:2.<i:o7a; ivLV.R/Vt.Hj . ,\:ACHApQ SUPERMERCADO LTDA

.TL:

12/11/202'.'()9::''J; e;P0 ;
0 ..On.-i! A;. .V:A . ER!AL

p:

RS .S.nOO.OQ

RS 3.250.00

Lance

RS 2.000.00

RS 2 250.00

RS 2.560,00

17/i:i2''.;.: 'J-, \/, vii>., --JASUiáiírNK; LÜS SANTOS

Lote ( ia, • :.ErV> LICU NA !í'íCO;.(;:R PRAoCCi DE ''tOML

•'/ í:e SC.''JS-i.'9L(ir 11 RS 3.800.00

;.\3ia:i ipra

1Í)/T/A;.'I.. • X. .

r..i

•v' >iM. f'. í^OáJSA.jíIj.HU

" "'.Wi,i. r >'• Ml .'L•/vX' .. L''A

19/_1_1/x.i 'li / •xbix--'''. iViA/.riM.ljiJi í\ ;Vi/'\CriAüt.) .•.5,.'-'i.-.;vI.lçKCA00 Li DA

l2/V/2u.:C A.O: • Am .

17/11;;. -A - 22 I A , ;fi/ :

.vA.f.:.:A HPi •••[•ií 7. WER KJ; ji, .VATfeRIAL

: 's i pias santc.s_

RS :}.990.0Q

Lance

RS 3.649.99

R.S 3.650.00

RS 3.700.00

RS 3.900,00

JR$ 6.000.00

Loto('i; . C.tC-QTPf-- ' • paP 1.1X0. CAPACIDADE DE 8.5 LITROS.

i.X-3-r ca

io/i: /• '

If^: "77:

19/11/2 7 7 -77"

•• .9 jv oi: .o.; l i..

; rí;u.'t;>'CADo ltda

.... ... ; . . ' ''. .'a ^nX .ÁL

is/;:-X • x-v-.: y: 2.1 \ ro ri:çj-IA

IJj/iy.2-/.^2.'!'í.aS2,-A\;_íó' i»; '..Ai I.- t".."fOA

19/1J/2í)2Ç,i r.;07;/x CSX '/ '-jor 2^ ViMA .l.A NIAXCA-r ril C DOS SANIIOS

Lote i '2) • : ÃS": O roi . , /i ' r-a 8 :. T^tOS COM PEDAL

I L.'.i3-í
Bsi- d;-:

27/0 V202 1

»*'»«2C,iijCÍe'>í

- j .1. .Pti •

Lance

RS 2.499.99

R5 2.50Q.Q0

RS 3.090,00

RS 3 100.00

_R.?/v14CLQÍL

RS 4.200.00

Lance

í i RS 2i>99.99
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1P/1' 7 r" • "• •'

17/-!-/;';/C ; 07.

T- Aí/ESCADO LTDA RS 2 700.00

RS 3.750.00

• 'TIS AL HIGIEMTE LIMPE E
RS 4.069,50

,ji; CaTERIAL
R$ 4.395.00

c, RS 4.500.00

VIA - .TF, santos RS 0.900.00

16£il/;'0.?pO'';.'̂ ?:.'.ip.;.iílí-vUí''-'Aü;j/jO i: ív-íaiídapj.tiv.

Lote ( Io) CULt' OKA L .IXü. C;\i ' r.X) LÜROS. C/ RODÍZIOS. MATERIAL
RESlt.» I í".N í F,, Ai C/\.

Lyi3t3*i »or<3_ rorriGCoüpr. _ ^
•, .J.j , , a A._ I IJ. ,

a:, :- •.vvü-í Ag •. | •,m'..h v jQ 'AJõuHi/ihACAOQ LI DA

1S/11/7,>7Ç_ r7:)'i.(;iA:!J 7/7 7 As v7Av7'J'-- 7(-'M'; v .o OOa ÒANTOS"

1Ü/'i 1' .-""'O'." r'- 3 Vi " . 's'i eRA.iC 00 MATERIAL

16/11/2T'70 (i't '•'2 //'Vi3"'/ Â77\'.7i iõ', 4i Jiri7>0 . 11 j|

Loted - ; rx:; E-) - v..7 ; , . , :.ao ÁO L.íTROS, C/ RODÍZIOS, MATERIAL
RESLSTI:íi i::, F(vji' i. ;v:-'r.;..7 »A.ALt,.A

ÍZ D. tâ - cr.T dor
E9/jJ.á77P i7:ü7ã: ;õ1's mAMI/s- A;.i/-.r37,L übA>oUSAAli.i:iuL._.

Lance

RS l'.9y9.99

_RS3.t)00.00

RS 4.750.00

RS 4.760,00

RS 7.000.00

Laaç.e.

RS 2.499.99

Bkc '/.-AV, • fJ'.:".

U773 s ••:;7A>Tí ; MACHAOO iMAC:HAÜ(J oA.-t.Ai.léKCAüO LTDA "11 RS 2.500.00

I "li •/ RS 4.200.00

i- •./".i. ' 17it;Oi;J.LaAS 3anjos RS .380.00

Lote . IA) - A'0^, uimta i:,o 4 . -aíaras RAíAã CC/i.ETA SELETIVA, CAP. 50 LITROS

COMi i/'\.ví /-. L í. \. \l E y'

^Ú3J2%'.(). i!•.: i4:.;>7:7fVi 1IvíAKOLíS VIRIO.ys NASUIlyit MTO DOS SANTOS 11 RS 12.299.00

Jp^.A7E'::/s 7r:,::i'n /.ss ai a-'• 1 .-t-sí. .:s;\ FiL'jr

mJ;4C.;..s '..V :. ^

• ri''!'r Gccior

3 • • ..ASt.o ICAOO LTDA

!7-- L.MA

12/1 VLCC : . " •:'n

in,;Ã J7 :^.7, •, r .• -

Lote ( Ei. • .:E.SI.tF!.;T/' 4: I.I'.T.' u J fiEóSCO D£ 1000ML

^ .ioo t:,' -Er t; ooml-icio de material
• sen' '» A

1.j-1 :".t _

19/1J/Ã.'2'\>7n -JS - 77; :s- 'lA. .. [;l; ;;(> ISA Fi',A.;)

IRSII/S'".' • . - A-.; lANS/.f ' /-i-n

1F7-.- - • s ;; •s;Ã ZÃT.VPA..

19/1V2 ;2L ,:,S,07n rEHI/ÃL~
_ _ , n ,! aN Ai. Isi

1()/17'7">7 •• . A í. li-ti TC D-o;;. SANTOS

27/01/20; 1

II Lance

RS 11 500.00

RS 13.499.99

RS 14.500.00

I R$ 14.640,00

JR.f 22 500.00

. L.a.nce

RS 13.498.00

RS 13 499.00

15.600.00

R$ 18.990,00

_R$ 20.000.00
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•• -'V!;', "'I I, • :•• - -• V A-: '•; : '-jA

Lote (17) - DtSI(\Fc rAivl TE l.!C'l.,;IÜU FRAbCO DE 2000ML

-c..'!! i"c:'Pi.'í er|"r

19/1JA'0;-'0_'t A: 'J-.i- Rí:_r,Ç'. .

•/<.' • •/'! fi ' • i.r>nnn -,r;-prmppcai.io LiOA

,i: 1! i, í: A 'T
j ** i ' _! kÍ

J 1''!> !jÍ- iV/iMÍtlRiAL

JâÜ_V-'0.?.9.' í-.r.l'A:2.ã;8;vJ |V.AKC0S VRlCiUS NASCIMENTO pOS SANTOS
•: l;:": h ,'AV ;/v:; " pAAA;;:AC' C'L'A

Lote ( "BA ^ESODO:^AAf\;)í^ ?•- cç:; "-T^AriCO DE 400ML.

M11/;'C'íO; V'.AV jA/Ai pAá.haOP ;'ACrApO RjAGRà/IERCADO I-TDA

MlW-^y-íí- '• '.•2y;.;5;>:,i.ÇiC •V1ANÇE L.A!'̂ /V<AL DE SlOJJSA.Fjl.Hp" . " '

12/11/2.... IA. :A.AA .A CCC-IL MATERIAL
, C, ^>( A i JaI _

[j9ni/2w2_v.CC Cíi: '•;7A. A'pC':^ V/viCAP NASCifylA\Tp DOS SANTOS.
BEtZ "• • -C - a; • r
Ed/1.1/2C2ú,: ... -.n -. 7.-\\ • •• ' AMPí IdOivíDPÃIO ITOA

Lote (:9; • í^E rE RCoL. . rxjir^c EFPVSCC) DE 500ML.

rj;it3-T oi-i

12/1 ;a

19/':

190^20,:!

Fcrii.Mocicr

A ' A :';a. fíí P ;; ,-ifvii--(-'A'A OA MAIrRIAI

/.'A Mi. :o •: ,2o;A. vTOaAT-LRPíEACAOP LTOA

2 ' A .msOA; /\f,a? {".F íCm/-/' F|| HO

•2 MA?2,.r,,: yMj,-i.,;.-'í,,;0T,IDNT:O DOG SANTOS

} .- r DE PRODUTOS ÜE HIGIENTE LIMPE E
17/11/2 0"? '?• r

ITO?' . •••'o A
lA/1J/>.- 2

Jlí-.Ai.

. • M io 1-. f

AvLLA/iJvl.I ciViPO CCtrSr iiC".!(.) ...VD,

"Il R;; 72 000.00

Lance

RS 16.999.99

RS 17 000.00

RS 18.990,00

RS 19.950.00

RS 27.500.00

Lance

RS 10.500.00

RS 10.999.99

RS 13.950,00

RS 14.000.00

RS 15.000.00

RS 34.500.00

Lance

RS 19.00

jsiSimoQL

RS 9.499.99

RS 11.200.00

RS 15.600,00

'! RS 15.700.00

RS 19 000.00

RS 50.000.00

Lote {2 .' • | - Or.N .p A?• 'D!-: oAon.. íntorfolhado branco.

pira-Porj

Íí/r : .
lE'":, , •

^9^'t• 2;(ü•

17/1T';';"-";- í"":;:;/':)

Tm/IJ ' 2 m" .
19/1.1/;, •

le/i' • • >.

27/01/.20; <

Fo' fici: «.'dor

H; .1. PR2X2MAnO lTQA

. •• '2A A'' • t ! M

f c!.>.vek':!(:' :í material"
CO,AT,V, ,V

19/11/2020:? 2 ; A AiANOEL AD ARAi. üF .SÇUcA.I-jt.HO

21;X;jmp . piST DL PRDUD i ÜG JE FTGIENTE LIMPE E

I
-A' V

. 2 w- V .V ! í'A J',_-iiv. " i L2^.*. -SANTCIS

l '\TiS.- i MiSíuS. x 2-T..2,') ?6

J[ Lance

.11 RS 1.200.00

RS 1.350.00

RS 2.000,00

RS 2.150.00

RS 2.150,00

RS 2.339.50

RS 2.749.00

RS 2.750.00
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Lote (21) - DiS°rfvSADO=^ A»; S/^líÃO

pr.ta-l-Ioríi r-orriococlcr J Lance

1.9/11/202C ,V AL 0 V'\c-L\::'0 'LR:/E; íAAOO LTÜA 1 RS 1.200.00

19/11/2020 19:24:40':G511 iBRAM DA.' ;i oí ;A\DAC' '. «G/-. RS 1.350.00

17/11/2020 '":10:('rj:877'T>t; PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E RS 1.600,00

19/11/2020 I5:27;55;72n!}v '̂)íf-;'̂ 4'̂ v'- COMERCIO DE MATERIAL
, _ .. !'tTb(..(.)Lrtr{ .^Lik'

RS 2.000,00

iâ/±l/2TvT.-.f...;•,3145:7.3!< v'ARCOS ViM?Cíü3 MASC Mr.NVO DOS SANTOS i RS 2.299.00

llbACCCO 2.: A.: •-....•9, . .; . AL Al. Li- SGL L'. ic- il K32.300.00

Lote (22} - ESCOVA S/V h T.-xRlA

Dat^-HoríL , ; , , cornsccdor

1SÍiJ/2020JC':30AV9^^ rANiOr::. AKiAKAL DE PQUc-A FILHO
•. V '.r• r, L .-O-AV'/ >ü-AA(v!FK<;;AOv)_Ll

jlô/vsAj.s.; c,;.ya.,., .l.

197Í1A-02C L:•!} jcf. aacik.tojJS.LiMA. ... '

Lance

11 RS799.99

RS 8QQ.Q0

RS 1.170.00

RS 1.200.00

17/11/2020 ' ;• :C:.- 3 <17'- i '-'Ê PRODUTOS DL- HIGIENTE LIMPE E RS 1.320.00

l^iy2G2íL1.0T)2::A^^^^^^^^^ BilANDAÒT.f.DA. .. ""
a; a i-o: 'KES E AIMILO dl ^•1A<"ER!A*

12/1 Mí;.,.: !)0:.a,1):.;!.).1

Í8ãv2À;:cl-a-;2a àa-
I V 'i •»-, /• . •

li iA/;".Vi r-.Ai' Ç.C ^ÁtRCiO LTDA

Lote (23; - ESPON JA DL AÇC.;, PACOTE CO.V. ESPONJAS D£ 8G.

Fniníicedorprila-ixora

12A- ••; ••• • ;

Ã>/r.AA,:' ^ I

18/11/2:0;LOjo;4feÇL:4v;:j A/.iv'*A-A.-^v: •»0 VS:4PO 3T'Í"|ERC!0 '.TOA

Lote (24) - .ESPONJA DIJPLA FACi:: PARA COZINHA.

r/a''3-i-.cir.-!.

T9/ie?";c '•AiíT/V' 'i':
^.^.020J: t.tLítl'.-; 9/ •..vVvVH/j.r/l.) .V.AC>".A' >• l SVÍH-RMERCAÜO LTDA

12/11/2020 (r9;t>fú'v4)\ ' 40M!;.k>:!U Oi- ^•!AT"cRlAL

16/jj/2Q20jf:A;':;KÍ;2^:\^ _
lêLDi2020Ao;42;fAL402.'AhIvIA/L-MJX '̂ E^4PO.VO^IE 130(5 LTD/T'"

Lote (25; ELANEi A EEi-^f V/x' , r • •E)i''H)0 5(i)'40C;\'.

p-:.í3-Hcra . icct.ío)"

19/1172C20 7/ M.H/- O L .iLC.': I,SUl^T-LMuRCAQO LTDA

19/11/2020 • " i.AAí\:DAO T iVVAr-QACv 'rp/.

i9/ii;2j..-: • - 1 A'cR!AL

27/01/2021

RS 1.500.00

RS 1.590,00

R5 3.900.00

Lance

F.3 4.200,00

i-;S 5.250.m.

R.S 10.500.00

Lance

R$1.199.99

RS 1.200.00

RS 1.840,00

RS 2.800.00

RS 10.00000

Lance

RS 1.500.00

J1 RS 1.800.00

R3 1.849,00
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ll6/ir? - .• jv A'. '•/ •• j.i jy

Lote (?&) - GUAí<.DANA'^r. fy- P/\r'LL iViF.DIÀiüO 20X23.

PntitHcrn

19/iy/707" '

ib/v-V- '

Forncr.erJoi

vAvcHAyci :,ií^r;t iAno .Al iPFRMRRCADO LTDA

•• ' • I , |. ' :•'• • r-^

_ _ i ; •_ I .,•_ ".n , :\1
r> i. aT í;:RIAL

19/11'2020 : 5:3q:í'-Ã:l)y':' í A ÍLA. DE CARV.M HO EIRE'.|

17/1 l/^O'''"'y-i)"' '-;íA ii/i'-' í' ; liH PHODtJ iO.S HiGIENTE LIMPE E

16/11/2-:;.- \V.«

" . "vA \ 1. •

Lote (2/ I - itvoEl 10'.}/, f M ;>00'V1L v/ hE2'\bv}i..E

nat3_-Sora. -r;.- •icpiicr

19/L1/2-Q.7JO'•'.•"vO.HArjO k MAO.HAOO .SiJPERr/ihRCADO_LIDA_

lO/l" /'i, . l," ílí w2A - H.HO

l^/ll/O'-''- Al'', ' . - .••.'ijí: ' " 'V AI nKI.AL

19/11,'A.i..-_0 '<'..1 .' 4 ;-.RAf>i<jAO l.- •?'-.AME/-«0 lTDA _ _

18/11/2020 •"/ -•Ifiy 2792' .- ÀMA.^txW 1 O iEMPO COMPRCiO ;.TOA

Lote (23; - LIMPA ALUvííMT) F-ft.APCC D?. 5C>C\'L.

RS 3.1Q0.0Q

RS 4.000.00

Lance

11 RS 700.00

RS 877.99

R$ 878,90

RS 1.09Q.0Q

RS 1.140,00

RS 1.500.00

RS fi.nno.oQ

Lance

RS 8.000.00

RS 8.989.99

RS 8.990.00

RS 9.0QQ.00

1! RS 24.700.00

l; )ía-! cr.i

^/1JO_G'0.' v:-.,. . , " 11'., :-iA IO Ái,:i-'..--r/iERCAP0J.TPA_
JL9/j '/'A -.L''' /• ii'lÀ Al. I.':-, yC.)i,';:.A rILHO _

i*: I. L ' 1c;.

1C1/1A/7 -1 1 ía/:.ú.',3 l-.í Ev,'-,'. i >c ,\i/^ 1bRi/>LlOI . • i, -r ^ ,

1771'.'.o.:/ •?. .;0' IVPPHiOS DE HIGIENTE LIMPE E

Jj6/iyO i ,i / ,

Lote (29. •• LIL/P-ACEOR T: Oía; GEOf/y.

Lance

RS 5.500.00

RS 6.999.99

R$ 7.999,00

RS 9.200,00

RS 10.000.00

_ - n<iia-ho."n rc.'i'.i'i'.tdor |j Lance
i9Zl_V29?.n_2':.!7: íj ' \LV;C1.. AL.. ..0.! O!- or.,..!'-A rjLHp . ~l! RS 1.599.99

i.TDA

il.Aí,

iy/v,y ;r• ' I l, iP • : ijl : ROO.: TOS DE HIGIENTE LIMPE E
.ViL __

12/11/' ' "" f" • f-íT f. .1 - Ky ','vic: ... . (u iViAl l.KiAL
• . ..

lí-.OA.Õ-E' E2,.: .. '

Lote A /ó /]•• ', I : : I-

ROí',./ L I úA

r üd(a-t íora Hornecodor

27/01/20-;

RS 1.600.00

RS 1.960.00

RS 2.240,00

R$ 3.150,00

RS 4.900.00

Lance I
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-iV"-yy, [v/v:.-:0 ^ijCHRfvlERCADO LTDA
l9/ii/:^02!' Mx2'vy^-6lí'" '̂'V','-;!:S f;*: '.-A':f'/Ai "r- .
16/11/^0^0 ;:/ r [vA/vAO- AO AL~D6 "SCOSA Í-ILHO """
l6/ir'?:^o '''•: • : •' ^ j"- '• • . •; nmOl\0_ 7'"-\

17/11/:;; • i- - OlFrTE LIMPE E

7fr -v-Ar-;r.O •'• !7í- 't^cO í- nOMc-^CUO' ílp MATERIAL

Lote (3'i! •• ll vv, DL ; vM-íA ijr/i-o-//', i AM (PIV. G)

19/11/. 0_

ip/ii/7n;'0 '.-..r.io

i r-
i7/'TT.o:': • í.• i i'.

Míl/;:0;/v_ ::i., V-i . :US MASCíLL-N fo pos SANTOS

12/117:' • 7 V -.y..!, Z, 7

t-1.': I i.;t.i'ttC _ _

> IT. 71-7 ... .U.7 'cKCADO LTDA

: -7 : ,7 [•;[ r.O .O.A Ti:. Z
li li • . lij 1 L>!_ !

Lote (*121 - I 'Â A,<..'L t. i (.7 >I.J.. ..

i: 77.;/!!. m .TO 70 MATERIAL

'.jh. 1 iVi Ow

l"ata-A>;'.1

19/11/,A'/20 (1:1fi:---. ' i

19/rí:2'7-> , 1 A:

19/Z2';77 'Ã-cA-'

•\:77[ • ' i7,. -^..irc, EKCiO 7C MA rERIAiT
-7AO _

7. .('• f '• í > 1^:7 . , '.1/.

A •17,77^ vãCAüO lTDA

17/1177:77" ,-v.. , •. L AC : 1 ÜG OL. SIGIENTE LIMPE E ' í

16/T1/.1.;;.1 ; • • ,.:77A •.7.7'. I / 77 ,1 ' G . ,7 . ,.7. ! ... • 17

ip/A'--7 7 1 \ ' lU j r.''\. j^^iKir,.\ lO L'C'o 5aNTOS

Lote (7 .;; - • .',1 ;C (.>7 C ' ^ • ; ; - •• .7;,-)

Díla-Pc.r;! 7v;.vi.!;;c!lct

19':A'7'/- , . • 7 .,...7.1 7í: 7';7( -^7117 ;77AJ-:.;;EACA00 LTDA

10/1'C. r ^ ...ii.U. i r.t:* UC».
• •• - .. . ,1 ,7,y 7,

.jl .viA"i LRIAL

IPl-lj 7"" ';

17/'T7C:í7 i-JÍ. .2:7-7'ij • 7'7 .JÍ -iiLiIbÍNí rt LIMPE E !

7:7 A 7:7:" :.>i.. , V -7 7JT ) o-,_if7/v

19/j7'7-. . . : íi^i. vt-".. \7 , ' iiti .i im-1-7' !U;77, .' r.i7S SANT0S_

Lote • c/.r-r,,. a, ijtA;. ! • ('>' -t MC";-.O;;.

DiVafcr.i

ia/1J7702,0J.7,76;íi7T';.i.

19/1 1 /Vil,;'. I '7-, f,.. ,1. I 'l 11,

17/1l/2u7ú 'i.;'i-.7-:'T

27/0!/2(j:

r- -M

•1'.i/T:! -.'-

L

M.ACHCIO AUFERMERCADQ LTDA

i •. A\/.'i| H'1 hiRE'.!

77 f,' . ,; i7- 77- tHlGlENTE LIMPE E

R$2.100.00

R$ 2.300.00

R$ 2.450.00

R$ 3.150.00

RS 3.360.00

RS 3.500,00

Lance

RS 3.000.00

RS 3.500.00

RS 3.520,00

RS 4.799.00

RS 4.800,00

Lance

RS 1.224,00

RS 1.225.00

RS 1.650.00

RS 1.960,00

RS 3.150.00

RS 3.224.00

Lance

RS 5.100.00

RS 5.290,00

RS 5.299.99

RS 5.760,00

RS 7.380.00

RS 7.470.00

Lance

RS 1.000.00

RS 1.180.00

RS 1.216,00
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12/C/;AA0 •.-a ::. .jl.;. A:.r ;.ri / ea • :::i Oh WATERIAL
R$1.880,00

A. _ A • '! -k > RS 2.400.00

Lote (35) - PAPbl. HiG liNICO branco FARL». ) C;< ):Vi 64ROLOS

Oai^-hor.!

• ' ' A .^C'-!s_ :'-'íiVbRCAOO LT;PA_

in/1_'/7íC'C''''"l"i' .1, o • .V -A' "'• '-A'. '"í'^

.. ••'iruL'. V : VA
12/11/2R;',; 'U (

! i rArCR.A? A Jf^C

Í8/1jy?/)2AC;Vl(ii'A;7R''i iAB.ViA<:(ÍM,t>ü TEÍvIPíJ COMkR.ÇlO lTDA.

Lote {'ju) - r^fi.VV.L TOALHA PCT COMDOIC DE

'-cr- ,: vl-^r

Vim7'-RIAL

_ _ n.ví-i or.i . • •f cii-H- _

JiOJ'/A • CP;'v-aT'-'. A, - 7 . LI DA

19/" ICOFO • ^ Af ,C:,V-07 SOiJ fR'•-=( •

'A't';i 'i.r(.)OOS SANTOS

12/11/2.;.. -.f.:.,9, ^:4íiA, aIATERÍAl"
^ _ irvLV'. AR.«Ajfvi..

ú\>:• .. 5-A" v;-i.\0_:' •-''.ANDAOi t.rüA

1.RÁAAr A • .. i ^ . a O aaA! .-A,,, n tiía

Lote /r?' -Ai.pr . ro/ \ r/ p~ r^OM inoc rOARAS.

Lance

R$ 25.000.00

R$ 25.499.99

R$ 33.480.00

RS 96.000.00

Lance

RS 3.700.00

RS 3.999.99

RS 6.239.00

RS 6.240,00

RS 6.600.00

RS 12.000.00

A - • -- - :• ; i Lance

• 'AC-'A-a' AAA-AACAOO 1.•••DA i 1 RS 1.800.00

1_9/JA'/' • ••(••d 1 - •. .A' -AAtiNAf j1 RS 1.900.00

1C-'l a . . . i.i .. i' .:-r .. . /•:/ a:. .A . i RS 2.1-40.00

19/1 AAAVAj Ar.í i , -. . A " CA F. CCf.Ci.- c;r T;..V.ArGRIAL
R$ 2.150,00

17/11/L ; • - I-; lA-A; ;,M •' •a-t :Ar PC.:,aíA .ía-. !)d HIGIRNIELIMPEE 1j RS 2.í00,00
1Ã/V':'.A'A- . •. ... .uo ia; ...o:.' 3,'\ar CS ; RS 3.330.00

11/1 .• . , .. ; •• • '̂DA : ! RS 4,000.00
na:, aa - . V-j a. •. a... í,j i RS 4.200.00

Lote (38; • l '̂AZINMA F' LACO fAí R;RiAl.. PLASTiCO

Ij.it.i-tiCí.-í A"o.íMí».t'i.lpi'
^AA,A . , .. _C •. • Ai/vA'- A' ,• Al IjI ;><V 1:-A« ril f-iA)_ __

JÃ'A'C ' • •• • •• - •' •! t-:/. lAi . ' I A!...-a: a;)0 LIDA..
'2.ÚJ.I):U'i;úú-.u.i AL'iLAüiV,.A\(A/;ro Oc ..ü'i/v

itv!-!'vr.'.'r «v A f/ PR • R-i F í.TV.T-RCIO Jtr. .VIATErIÁT"
^-• ••'-""AoCDlA' !ivC

l-TRj./-' A•: ' r.: A::ií:.L.r'.' •. .ROAÍ: V!,-.iC:bA l..</CSAN,VQS_
ItA-p; , : .• •• •': :r,A . "IZZ

Lote ( r !i: )PA ' 'A; , •A

27/01/2Ü.21

Lance

RS 749.00

8$ 750.00

RS 1.060.00

RS 1.300,00

RS 1.337.00

RS 1.750.00
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Daía-l-iorí» .. rofiinçodoi

]sãji2Õ2ã3Elê?MÍ56l! Í\VSHQBLÀV./íHÃl ÜE SOUSaI^O .
^^/2.Q2p.16;;i S:/l.0:.958] ÍWACHACO VACHAOp SUPERMERCADO LTDA_
19háG0;!0.;!Ó:O'>:i (! !;Ha •_ rKA \ ;mN'jAC L 'DA

*1 o/"*i/'"**'0*^ -i1/- ••"•'O'* iivi. ^ .í.c.' L- ÍV'tAIERIAL
ÍESOQUAR.Au:á/1 ,

1$/1JÍ202CL''->PA:;'A;ÍH9 .0 Si iaRES UL AARVAI HO tIRELí .

Lance

RS 2.699.99

RS 2.700.00

RS 3.100.00

RS 3.118,00

RS 3.440.00

17/''/^02C •'̂ ••.057
•jIPA',!?.:-' - í.;:.- r df produtos of higiente limpe e

. ____

RS 3.519,00

19/jJ/;í02Í_- •••A0:0':320, .V-aF rOE.V v'.- 'íUM MAGCíMEMTO dos gasmtos

1?/v.ao2;aA. Gp-. i.\r ügf^vjvía
, Pi vlv. A-.,iriyi I GiJiVíLRCUJ.LÍÚA

LolC! (40^ - ^'OR"'-A CQPC OPSC: •.';0 ML PM METAL

Duta-Kcr.i

19/-!

r?/'"' • :L. r ;•

,'7 ! ••

>.P'vv •

Fyrn';cv.dpr

:l l'l CO:/í ÍA^iO DE mÂIERIAl"

•LAADÜ r.vil -i-RL.EPL Ai.)0 LTÜA

19/1J/?0?MRLATP'178' L1Vs'0''L AiV/ f: RE GOlíRA riLHO

17/11/2020 17: il>; i'i:0.57
l.liWALIiV'' OE PRGDAJ OS OE HiGIENTE LIMPE E
.VI-

16/11/;/0.-,!:j<-.::í;y:2:.26,5 DPAMPAO F nRAMDAO.l PRA

LdIé! (41; - CO''C TM WiTAL

RS 3.909.00

RS 3.910.00

J i RS S.Q5Q.0Q

Lance

RS 2.299,90

RS 2.300.00

11 RS 2.399.99

RS 3.094,80

Ji RS 4.200.00

_ PíÁ3-.Hcnj Ec-rrio-coclor Lance

19/1?/202-3 ••:•. a;:1iV15« li/VA-P-yo '• VACAADO LLF-LRVFRCAOO LIDA RS 850.00

1D/1 if- •1 •' •"'4DA Rí -'RES ECOMERCIO OE MATERIAL I
_ LM _ 7;TMi| Ar-; i R$ 690,00

jo/li.Tc;-:- v.v-.m-;. a'- o u. f:_.íü I RS 697.99

10/1_1'-''-Ã;• y •.7b<i ;:-'\A'i';-'.0 i' .-'.i ii íAl; , 'ÍJ.A j RS 1.400.00

Lote (A?' • PODO DE BORRaOía DUPLA DE ^OCM COM

çfn . _ , _ Fç. ciar

ISi'y -.-'i-D' .• • ;U •'.fO;."' icÃI/.FPC.ADO Í-"^jOA

y. 4;;-,A.aLd/-I0

16/11 L::2ilüa::D ;-:oG:i:DLIi. LOA ivlOOd^üMA

1g/1l"rLo -7^.; •-DF FCÕr-iF-C^^^rMATErâÃr'""
_ íi.Vca/I.í-vR A .'M .

J67b./202.0.L.iV32L().l..2M A.RAND.aO B.BRANpiyp Í.TPA....
15/1;'2 V i-PlLiv , -pc-íPO Dr':7pRC:0 i.T"Üa" ZZI]

Lcie/-•:•, •:/!!/,O :'\/; :t. :- • í i-uídaoe

Q __ •• y-r .;•.;?•:•;••
IIr/ig202;^;OL;TL21L ã-Adi:/»:)r lpariiac l 4ía "7^

^0JX4'-;O jon, ;V;A-,í11l AGARA- Jifc.i.D: 'l/«.OLUO"

27/0r';2í' •

Lance

RS 1.550.00

RS 1.596.00

RS 1.600.00

R$ 2.300,00

RS 4.800.00

RS 5.200.00

Lance

RS 3.000.00

RS 24.700.00
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l9/i-i/7,;:7r; -1 ..-.m-iaao ' . s'J'"':r!.p-rcaoo i tda RS 24.800.00

19/1i/;:.,.v -- WTFRIAL RS 25.990,00

17/I1;r."7'-, :.- -7 pK(.'ÜIj i'OS dl HIGIENTE LIMPE E RS 27.200,00

19/11': , .. '••••.:••• i.MAR.'.» Vini". IG3 MA:.>(.itv!->xi .O DOS .SANTOS RS 27.850.00

16/11/2C:;0 '1.'i.y i:>l l.'-RiViA.''t M LA/ Ifc.VIPO COMr.iTCiC) LTDA RS 85 000.00

Lote (44. • ;Â0 i:.v/l : 'ü l'A!;:oi: iXW ..:)0: ;s

Daía-l-ion • ciríii;:;t'i:cr

19í1J/24?0J'"v'^'^.ÍL:m'-.'\ iVi.->"i-iAr.p_? Ív-ACHAOO S' iP&RM^RCAOO LTDA

1 1 A '• . .,.-11 IP ia',' i.|- P.Í Í';Í- ; iT . t^.^A [-li "r-ií i

l&A.J// j .;• í . ... V/ .'• . V. v.a-IL.vV_ íN ^A.jVn .K ; p upó SAí\'TOS

19/v!/a' ,: 4 ; 4' A- "•r" -1 3

17/1-': c:c ,
r : rth •'l- 'Ov aÇ!?- oa i-iGiENTE LIMPE E

A'-.P-AP. AL W!;;í !A Rr PíUiS E ROMERCIO OF MATERIAL
^2r.^••'2'-2Z

ljL/i' /:A,;p •: A.I:

Lote (" 'i: : AP()i\i: i"F XE

1 ' , -s . I

À A. -A , ' 'A': 1. "13"

i./<U3; ;a C. I .1 '*í.'rT.Ú*XCuOr

J9/11/2020Ac.:2a;; ao:-, .-.Laas aí..Al lAL.DE fiO.iiS.A FlEip

lP/1j'-'A'A :• í.o.a;, A'. :..AAn':.ÜA :AA-'EAAFRCADO^LIDy^

ILaJ • 'Vj,A.,-.«..là!:,.VI I • LC»:. 3ANTOS_

12/1A';" A'!' . ' -.A-: • A'.I )^•E1L::I'Ã.3E MATERIAL^"
wp- A a'.A'.,'.::i rr-- / . ,_I

Lote (43'. - 5A(X> PARA. i.!\0 PC7 'íLMD C4P.'AC lOOL

r..i;3-l c f.i

19/11/-1 [• •

. tvTiüi f."1i f

.a: . ; r;E ; a: jía . :•.)

MIXA. A".: . A/. •" A,...; . . .-.li.'3Lp/i7EiTCAr)0 LTITA

19/11/2.-;. A.A:/Ao;üã;/ '̂ ArA.; .Á; Vv.^ '' ^ .TE MATERIAL
_ . CL. ' • v-^x i

17/-./..^ AO — , 'Mi;AUrV^ • D' 'Jt PROOL-TOS Dti HiGlENTE LIMPE E

Lance

II RS 13.900.00

RS 13.999.99

RS 15.900.00

RS 24.000.00

RS 24.100,00

RS 29.000.00

RS 35.000.00

Lance

RS 1.400.00

RS 1.45000

RS 1.470.00

RS 1.740.00

R.S 2.850.00

Lance

RS 4.399.99

"rsT^o^

RS 5.149.90

RS 6.360.00

le/va-..'.:.', p l .x-.. . rsg.oOO.oo

11./: -J ;. . .•• • .3 M.-Tii) 003 santos" II RS 6.639.00
IL/V,0.7.;:p. ,a ;:;i<i...; '! RÃrãMúTÕÕ"

Lote (A/, - t:/vL;o ./'C' < / lOi .'vC C/\F'.'\C.. 15L

C .."(1—.ifiICii

'.//'! '7.;. -:i.''A .'.•.a;.>:AI !.Ç' h. \ '\('Í-A:.0 :X./-ERMFRCAüO LTDA,

[l"i)/'. 'l/L. 1," • ' ' ,• .> . :
[líJAj ,7... v Pt;-j __

27/01/20 ' I

Lance

! I RS 3.700.00

RS 3.899.00

RS 4.450.00
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171-í -i ~ • •. - c Q,-1 li. iA, - •; , .lE ! 'KOiO'.! os AE HIGIENTE LIMPE E17Iaiu\^'j . /. '•». j-j.i-AAI j RS 4.500,00

19/11/2020 10.;:>3:(!4;504);\IAKAaSCIMFN10 DOR SANTOS RS 5.999.99

^'CMAfERIAL RS 6.000,00

16/11 1;-.T ,\Aí .n;;, ' AT RS 6 000.00

Lcte (=í??; • HAí'O f-''" Ri' , CA.PAC. 3()L

f}"r:a-l íor.) rciTiüc.ailci _

V '/ACí-. C; \ LTDA

19/1 'A 1•'! •>'•.' ' ' '' A''''7'''V'\Í T/A

•1-, i .i'/- • / ,ó ")iv F•t^CA7 Iüh An HIGiENTE LIMPE EI í í l i/.Á J. j

IO/- -/•-'.- -•é-. - 1 • •• i ' (A.rA-lci.-; uLíAlLnGiO Ac: iXiATtRlAL
_ __ __ , -VA

ie/ijc:.A: v;a;:, . A' .,/ A!-:a-a:ao ! ahanoao l ri/A

A 7 .• ;i-.-'.-j .1 i n' uQc. 3/VN1 ÜS

Lote ("'ic); • 5/5/:;0 F'''R. 'J PC. ' C/C; JCD C:\F'AC. 50L

p.ata:Hor.i ru •.-.cocnor

1S/11//:Cv'0 AF/tAi^-^Ai RR RÍ-A.tS.A í"UA10_

19/1 "i A í'A'.i ' • r-M' r, •. vi •vt" A'.» • iv'AACA.jQJ.TDA

..iiA;.i livii- - R I; r l'F. I-HCiji. i C'3 fJr HiGiEN Tt LIMPE E

In,A -, f-.AA|. ,_..- n nA,;MtA;,::c j.v MATERIAL

16/11/r:-..:j,rsg;: ,_:.ra,A7A0 e BRAWCACLnRUv

19/jJÍ1'C2,) -r;ar,-;.ra \'.'ã,GOA VV ;RS '̂ ÍAíRiVENJ to laõs santos

Lote {fj • aC.Oa C. UJ,: : Oa áO ;(.a-.

L- lRl çri

19/1 I/AOI-O 'u .üd AA..//

ccn;, Mv.ici

^ V"'/• í"'!" A( •••!_• i'A

19/1 l/T^i-T-'.' ' /:i,'"i. /\C-H/-"!".O A MSL'ARRMinRC.A_DO_LTDA_

17/1''/'"' " '• I•! -i- - 1 - i.-iG •' üE PRf.Ti-L- ••J"; .)í-. HíGIENTE LIMPE E

12/11'?r''A" 7i ME"1A E COMERCO OE MATERIAL

IfiZ/A 'Av'A " ,,VAA'! H'.AAIjA A' .. ,Í /•• _____

Lote ff - • TAMRQP PE.-OSTrOO CíaM TAIví C, JO L.

__ _ i_

19/^.1/20;-aSe AM

Í!;;,ÃJ,A.A AM--: "a; r
19/11/.,V.. :• • 1.,-A,-v ' .n , _ : ,:.U

TpIAvK.eOC:'

'V^ l.'E SOMA rG':'0

_r 9A- ÍAVT-ACAOO LTDi^

i.'A !.iiV/c' _

r. jE material1S/-, A'2M:u 'õ:,.::..: .n: . /r,.

Lote (5:'' ~OAi/-)•', i,:»!:- c(,)xfü

27/01/20 ' i

•. -À .

Lance

RS 3.8OOJ0O

í i RS 3.899.99

RS 4.500,00

RS 6.000,00

RS 6.000.00

RS G.240.00

Lance

RS 4.200.00

1L RS 4.300.00

RS 4.500,00

RS 6.000,00

RS 6.000.00

RS 6.240.00

Lance

RS 5.099.00

11 RSfi.ltiQ.QO

RS 7.200,00

RS 7.500,00

RS 9.0:O-QQ

Lance

_RS_E349.m.

RS 1.350.00

Rh l.boO.OO

RS 1.730,00
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Dnía-Ijor.a ' rornocetioi Lance

19/Vi,20.20 \:aA':íL. Ar :Ai"-.i I4-. srvj; RS 1.889.99

19/11/2020 1ü;b2:59;402. V^C:- \!:G Ã \v\<-W IAOO SUFtíRWERCADO LTDA RS 1.890.00

19/1V2020_1.Ò:4V»: A:.;ív)^ ,tr.(LaOM ..íACViiO DL UMA RS 2.100.00

1'Al.ív1í-:iD.L HLFRíES E COUr-ííCiO DE iVlATERIAL
... ... f-Rcoi..OR .ALIM RS 3.150.00

19/11/2020 1(-.;39;22;324' MARCOS VÍVCIDS M,ASC1WENT0 DOS SANTOS RS 3.178.00

Loto (G3^ • "^ORrJEíRA F-LTRC

P'TC3rJiot.L i-ornecedor il Lance

l?./JJ./?C'?.0O'p:.''"'0:03:.12.'>, MALCOI. A/ ÍA:" M. DH SO^'SA FIL-D i! RS 375.00

19G1U/?/ V'̂ -000.:.2.'2'C/1Í •' 'j ...VL:HA, ,0 FUCí-iADO SDPERUFKCADO LTDA i| RS 380.00

12/11/2CVL -.vi.SL-.i/iTj.
AuME DA ;l. 'L;:S c COD-L CpA Oi£ MATERIAL

'VE li R$ 440,00

ARÕV)-. VF-LCUS '••ASClívit NTO DOS SANTOS ii RS 447.00

Lote {f-'"' - ""CJGA De TRCIDD

-'5ML4:i:oni._

B^/20-v,/ •• •;'/UkCAÜOLTDA

Lote (55) - VASSOUF^A DE PALMA.

F.orriiiçccior

V Rir:'"'

v • '•'

Lance

RS 3.300.00

RS 40 onn.oo

t''-3:;a-t-í.or4. roriioccdor 11 Lance
19Ziiy.2.0.20J.C.V4;.A03i.7H: ^iA^•OEi. AMARAL DL SOU-SA t^tLHO i1 RS1.76/.99

lO/VAV..'., 'J- .fyi-MVLADO A '•.«AODAi.U.» dUí AiaLícRCADO LTDA "i RS 1.758.00

ITA-i;;.,.::: •• .l lf v S './L •^KOi:a, l;E .L: HIGIÃNTE limpe e
1f.: RS 2.500,00

12/1 i/2u.dO ' v/..>/ :o^' .ALÍ-£:.-/ REPRLS E CO.LOIRCiO DE MATERIAL
ESCOLAR Ai.iU RS 2.800,00

SLANDAOE P?:ANÜACL.rUA !i RS 2.800.00

i&/i:\/2C2c/3:.kl: l^;; VASC V, • : • .S COS SANTOS !! RS 2.860.00

Lote (5=:P • oíPji. D/, ;,){•• • Ci >1' BO.

ppl^Kçt-í r

1SÍÜ./20.20v r;1.S,;;'.1:43aj j\'-Al-;0=:í. M- arAL 0£-.!ÍOU?A ?i!.~0
Ml>/2'.y;) i/AAA^Í!" I l^7:^Í.HA^O «• r^VvCHAOr! L.!.''"';-.-;vi:RCAL)0 LTDA

19/*!'.'2•'•••'••• • . •• {!•;"•-, /,•'•:• A' '• '•••• ••• .>r/DL .VA .'SRIAL

.çLVI.t.aLN-.JA'•.li\ 'ÍALVí i.iiyj/L

16/11/20:0 RV.ni nOiAy.i' 'aBANi">AO.i;.3r:ANDA.O 1TOA

Lote (57) • VASSOURA PARa VAB:) SA.U|tAR!0

C ÍLTa-l-orrj
BííDGa- R"'; " L:'

27/01/20;. !

Lanc.c

RS 4.199^

RS 4.200.00

RS 5.495,00

RS 6.P3Q.0Q

RS 9.Q00.Q0

Lance

RS 1.435.00
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1ü;iu::;
.,• . jj.- ...1 , - r,1 j. _\'/Vl r:RiAL RS 1.438,00

li-ILtz- •>1 ' S57|| JACSArc \ ^A•^^;HAuO '^Ec-rjcRCADO LTDA RS 1 440.00

17/1 IA' S".! •; '• ;•
, 'J J:. .. 4, í-:.,. ;- J J-WIGIENTE LIMPE E RS 2.112,00

16/11/2:7^'7;P' ;i7ilLA-'/jG.Ar; r i rr -l RS 2.400.00

17/1 '.'l/J ;l • "-J .1 jjjvj 1,'" 1 !MA RS 2.544.00

_I_C _ _ . ^ . . JL i.- . . r'/;-.,'i \i f; .. .-i!'-.r.LÍ 1 RS 2.548.80

V.W i .;2 .'1 2',;,, \',/-7J. "vi .Si"; : Rívipn GOr/.f Rí".in IAÍ7A RS 6.240.00

Lote • V/iSSO. •!/:. M.TAV' ?")V- CAHO

u' ^cí-.r • : _ _

Ijv:,;'- - • , • • . ^ r ,

^y/'i \I I V ..I , .. ' cx.i ^hí^írv^r-RCAOO LTDA

- 'I !•'•• n'.'r -.c.-: r .•...•?•-íii •>í; iVlA TcRIALli)/ i . ^ V.. A. . . .1. I t». .

- i-; 4L3r'>i>I JAÇ [NTC DE LIMm

p.p • a \>í- ,vo.»- o'-> ";I; hígie.mte limpe e

Lote • r^RbCAjOR A

D-.c3-EiC/rj

1P/1J '..-r ' • • •( 1

V)r: "• . . :

i-OTiocedor

4", A : • /i

• v"' - )'") E t:-''CA;0O LTDA,

.1 ! .i. r 1. : A .1 ív',A ; |-KíAli2/aa:a:^

17/1''"i í'i'' / •'/: ••'-'''•t-'- DiEA UL í'í-,üDL 1OS úL l-IIGiElvTE LIMPE E

Lote (bü! • AEE\hADOR ;CC)bRli;)C:R)

^ L _ D' -v: ;•1
EsAJ/ -':-0.; , :i A.. -AL. D;] SOUSA

.:RC.'V.:.0 _fOA

Lote (e-t' .•'•rt.ic: ARRlKO i!v;OX C; l AMPA

_ í- i'3-l- C I 1

ÍAO;..- . . ,

12/11/2(.20 v»..iy;:A;;--;i-t . ., ,

Lote {G2j - AVf-N i'AL L'=" ;-".AS"iC-tP BRANCO

C . i. . a-i .c . 1
[T' • - I

EOlE

27/01/202

.. "A.| I il. ,

. i, .. . • \ • A, I.. v,'ALI'V.Tj5A__

> • A I . . ,1\/m ..a !.»(-><.Í*:A I K f i(y _

, 4 !v -•( A Rr,;' -:t:S E C OmIUÍCIO ut. MAl tRIAL

l,r-A; A'I; 7Iv''.;,<0A0','_Lj da

Lance

RS 3.799.00

RS S.òOü.OO

RS 5.277,00

RS fi 052.QQ

RS 6.052,00

RS_"Á i2Q.00

Lance

RS 69.00

j2SJ70.00_

RS 80,00

RS 80,00

Lança

RS 690.00

RS 695 00

Lance

_R AI t)ü.00

RS 1.199.00

R$ 1.250,00

Lar.ca

RS 2. .99.00

RS 2.200.00
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W r^RlAL

!; I''úi Oh PROnt/i os de higiente limpe e

19/1V?.' .'js ••JASi/o': o ^ no:; santos

Lote (G3 i - Rl Ao ' Gir/^r. Dt Ti l,i 1i T.y::'

Dciia-Hor.i Fornecedor

J_9/1J/?n;'nj7;•• -HCÇ. \-r,> i ^r ,.\f, >a; ' j.c S'. .• :SA FiLHO

To/í-^orr,"'- rv; ;r-

i9/ii;2Cnv •; ;• i.. O;-- ' • ;;-o, '

: .:n;RMFAOAnO.Lir!A__

•••1- i'viA' cKIAL

19,'11 TCvC j /, r •...•iuS_:íASC:!ÕLNjO DOS SANTOS
f . ... , , ,

1' ' • •• • - ' . 1 ' ! . •. -j'- . " . I '^1 ,J - ' .f.i- \

RS 2.208,00

RS 2.227,20

RS 2 232.00

Lance

RS 2.999.99

i i RS S.000.00

RS 4.198,00

RS 4.999.00

RG 5.0G0.Q0

12Ü.V/-'y<"- .Gí) ; ODl, RDíAI l xy COMERCiO E SERVIÇOS - EIRELI :! RS 5.062.00

Lcte (!On . r.-7-.C!.''' '-"'D/V' 'C/' MD ; / DS '.r/RCT.

pi.ta^HoiM '

J-WJjy2üíDODD2 ij; ' .i.yi> •v'/>Ni, /\(\!.'\ivni. ['E Sí;-JS1A RO'O

19/11/2V.r .•/. V.ACK/.i •' ; AOrlAUF; irU.lPE -R MERCADO LTPA

J.. •1 •. wi n-cíi/s: nasoüvíDNTO dos SANTOS

. ' .1- • - / >: i ^ihMATFRIAL12/Tw'.í:G..v »...m,. ....
' í (.Dl '.A •• _ 1'

IT/IJ/Dn.-o 11.0 ' , . i'''FS'' 1.IA' ' ! O

Lote ((;:>: -eací-- a:-'' ' ;o\!,MC i. tgx:va

_ __ ID.\3-licr.i

iiõj • . " . • :
lO/lGO" : 7 ;

19/11Ar.:0 - . . ,

19/102 XD'; V \:a---.í..

1V/1j;7:'.rO_' : A. ' ••D '

Lote MC; - o CCT ):C \

3CX35CO'', COOn:, A

. c :cf

MADD !JDA

c DO. I. DE MATERIAL

• V Nil lio';-., NA.''ir,;iv:ANTO EiOS SANTOS

,ir • (V ', r„\'r Prin F SFRViCOS-"eIRELI

Lance

RS 2.199.00

RS 2.200.00

RS 3.259_m.

RS 3.260,00

RS 3.260.00

Lance

RS 3.499.99

RS 3.500.00

RS 4.798,00

RS 5.550.00

RS 5.575.00

_RS5.580.00

t • COM APROXIMADAMENTE

19/100 D. ; " . '•

if/O::. o ~ •

19/11/20.'J Fi" •.AO,

Lore i'C' - L.A OiMJ/y lO

AO caio:-' L/vVAViil 1- /\'i

BORI" A C C

27/0 Í/20>!

.1 '-.'r''.

.D-OACiOiXOA.

-O :.;A ; ERIAl

Lance

RS 3.9 )9.99

RS -a.000.00

RG 4.498,00

' • > s 'COPi: . R 1 TIPO REFEITÓRIO,RESISTENTE

oMCO. r -v/ /.-41,0 APROXIMADO DE 4BX32CM,
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19/11/>'0^;0 1 - •=, • • ,•
. . I ~:vÇí, V

. . .ív;-/ri_cc oL!

y/v>^Oc.L ÃvA.^AL Li <K: J -}A FlU iO
A 'A kE • - ES i: :OA!L RC:G 01:^ MATERIAL

17/11/20201 :í:3(í:/} 3:50': iCOVlÉRCIAi T,XV XlOMERí".: O g SERVIÇOS - ElRELI I

Lote (R8: - :">/i•irTrj;> PARA 'ARARf, RA '"SCOsAR PLÁSTICO 50X30CM

Q D.-i-a-llora. Fo.-r.ccocipr
[I6Sat)?o ;yARc sc.aíaj-ua:);'; "^IZZZI

Lote (69) - BORRACHA PARA PANEI.A DE PRCSSÀO

ic/.i. . .i-f.-ii-ccrjiJor

A:2Í:':• AlAívOtu .A-VIARAL Drk)u-->AViLnC._ _
G.9/.11/2040 '• •/;.;♦ >!ió2:í.- MACiHal CAE. .ViAÇHAOOJa •PbRMERCADO LTDA Ii RS 300.00
íl?/'.'i..- ..•f.i •• . r,';: E i.'vy EyOivjt.-K'E:Q EoEinVICOS -EIRELI i| RS 466.00
EzB-V/.OBÇÍ./L' aba'A ' 'ÁRAroV JVU IJG-iL-GlEijjfNro DOS SANTOS ! RS 800.00
Lote Í.A/) - CAÇaROLA 'O" Al MA.^n c A!.i.jM'HiO COM TAMPA, 52 LITROS. DE

QUALlÜAÜr

__ Dr.ta^.Lfcr.i Ecvfcc.lar

17/.1J/2020j /•;í4;W3:662' Al ill.SOi í .JAÇiWTO.Ü.e LIMA

ãmifyMPJJ CtA'3;b22J IMAÇIAXDO MACMAJO SIIRERMERCAÜO LfpÃ"
VL-:i9/i:i/;'f:2iUB;TEEA':;i;!, L .•ía \a ha scl / E.i.it:)

Mil/•O T'/.". 1 •
•;3y;.:Mj94'i. ÍMARCCEi.VSNíCILÍS N.ASCI.MEM" '̂.) DOS SANTOS^

12/ll/2C;'0 .
Í..MB'OA t. COMfrRCíO DE MATERIAL
-SCOi./\RA,.;.': _

"ir

Lance

RS 6.397.99

RS 6.398,00

RS fi.415.50

Lance

RS 17.300.00

Lance

RS 299.99

Lance

RS 900.00

RS 6.500.00

RS 6.999.99

RS 9.350.00

RS 9.360,00

Lote (71; - .::AÇARvVl.- íüI ãI:.íBI^Tw ^j,/ ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE

QUAUOADE

"A. ....... . _ -• ot.

r77iLA"rc'"''rcAA''' la;i soA,jyOi;iA3E^ -- ^ ~
• . t''• ' '-..l''. !

[MZ:ü''A2a: aa: ' '/^CHAJO e.íjpf.í\'McínCadoi."-íbA"

12/11/':>ví, LCOMi-KCA. JE MATERIÃl"
" • •• 'I .y •A_

17/jj./.' /;••?>;t'•Jo-uy^&i VARLOF V QL1S.&AN1:0S_.

Lote (72' •• r-HAl.!?IRA TF Al.lJL: CAPAC ! .51.

nr

Lance

RS 900.00

RS 3.999.99

RS 4.000.00

RS 5.520,00

R$ 8,67000

Q U.-AtvHyv.; , r\-o •; h;;-<L*í.- i; Lance
[M7A/2'AíÃ: :•>.L- O:' F.A C. -A,C A. Lí •.. •' i •<VE:-!CAOO LVÕÃ~" 11 rs 1.40ü.0Õ"

• .7'TÍ'' --'. : a .. T
Bs/il/;-.''AB ;V:A;vL-..a:- ' .-'."/S S.A;\T0S

RS 1.450.00

^.2/.40J20.
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Lote (73) - COA("JOR DL PAISO PI C:AFÉ

[T Data.-HpM. Fo''ti'í<;edor

'11A020A7G=A''':'^"A VAC!-/ 00 ' 1''Cl :A0C- Si.-PgRã'ERCADO LTDA i

M15v:?07v;:.;vvG:fAA:¥AvOL:. Ar.iF.^AL LA í=Owó;.- i
F9/11/2020 •! :25:50-i! íiVARCOS VINÍCIUS MA.SCIMgNTO DOS SANTOS

Lote (74; - COi.l íER üL Al.iJ:v!pilO GRANDE 3ECM

19/17'a'' A

lâÜJA7-:Oj'AA'il?;;4A>L AA-X'jh.t_AOiF^Aa,. Cn:,SOL--A

12/11/2010 'OA/ Oi.' 3:".u' 3o;vin;KCio di: material
.. . . b -/.'L \ IV

Lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX

ror r>1;c £Ç10';

• -• LAAuO i-TDA

Lance

RS 300.00

RS 349.00

RS 458.00

Lance

RS 1.200.00

RS 1.499.00

RS 1.860,00

lO.ra-lIc! i í < • •• '.íl • 1 Lança

ie/-'<i: ,:v.:.ii rs 899.00

19/l1/20:?0Ll-;.-!.;O7;06r .'x'AC!- AL C a;-.CHA J'! CDl't:Ri7ERCADO 1.TDA 1 RS 1.900.00

12/11/2020 10.i>7:T0.oS0| '• CJ^IFCCU OE MATERIAL R$ 2.800,00

.16/11/20.?n -o- or;::.9:997! 'aMDRI:! SAM ICS SILVA 05062-192656 RS 2.850.00

J7/112v;;T_ -.PP COVLFC"'-: "/.V COMARCIO E serviços - EIRELI RS 2.850.00

Lote ri';;) COl.HEP lE MF:1 7 REÃCARÍ AVÍ;", FABRICADA EM POLIS"!"!RENO,

ATÒKiCO, 3R/-N' :0 CU .GÜc -/l. r-?E,li?TF Mr.-. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA

CONTENDO 'OCUMD

iWlLVlC-'OV'

ioiu/LCAGj

i7/'v;.'Oio ' i \-^.7b r};:-'

•"Ui • II

r;.':' PA:..rV ro ce. wbk.o.
,.V./\Ci c. i\5/>v>iAl)0 SjrEfíí.iEr^CADO LTDA i|

. Dl. I'KCLD iÜõ DL híGitRTE LIMPE E j| .| qqq qq

i2/ii/'r)?n 1• !•, • r fk^ •' i7...W(;ii)A fl ;-fvES e comercio de material
_l-_ -•V.U4- |t eco: AR AOivl

Lote (?M -: (i'.i iL'7 01: P:

C! Cy ia-Hcr.i
[i!J/:a/.íi;;0t2-;íí
[l97lJ/2020 jrvi7;ç;f :;,o(v !OAOl -vL.C.^ 1 OACHADO .SLIPg.RiVEHCADO LTDA
\Í7i:íV2:í2C: a come.;Cí/\. í.nv coíviercío e í.'rvÍcòsõêTreli

Lote (7v«; - í-.cf.cEA :)!• o>.»- .A hi.-i iivO.< liso

•IvOt : "OO A' CO

."riiv .'e-r-icf

. r- • ' • " I '.'-' .SO'.'A ^ Fil.MO

I _íA^CTtI Ck..í
R9/' (• '1, J : lyiAi-íi,;l;.l A'

I c>> iiiiUirtlCi'

"Al i.k- )-Íl!"U.)

' .•vlAÇt 6 'vIAChAi Aj DiJPERMEkCADO L TDA

27/01/202

JL

Lance

RS 1.049.00

RS 1.050.00

RS 2.000.00

Lance

RS 408^
""rs^oojÕq"

R.S 619.80

Lance

"r^75Í^
RS 761.10
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' i:: MATERIAL

16/'i M2'j2\) 1 I:T /;i] [a|1!.}Íü:I SAN i(jA E/ü VA

Lote (79) COLHER DE SQPA INO.X

DaíarHpra^ . _ ... . . Fprneu.edpf.

"5^2 !.!/,';•/ /2/.M •••[. |)Ç. ;;r !'i •;

Í^.'2vx0 • • LTDA

i'5/-it/*)nor. ^1 n.- '; j.f./T n Ai.Miiii iA txr.EKbcí c: COiviiiA.Ctü l-E MATERIALT^/Tl/EU^Ü -1 .(K..,.5.01 í1j^ç;QQi ,aR j!.,,

16/11/2020 :1tC ÍAi>iDREi SAMTOS Sll.V/s.i)5U62'Ut2356

Lote (80^ - COLHER OESC/\TAVtfL IAM GRANDE ^CJ C/ 50

rjAií-H-' > :

óOv/.a "
Í9/11/y;0 Ê,íaC>'«^.';C» • îAGHAí.TO ?LI'''EFEV1ERCAI3ÕXIDÃ]

A.ML .jArt? ;LS E GOMIA OiO Oh MAT^IÃl""12/11/2020 ' i:04:;;2.õ4 0:pL^Ãw'- A•••
/* -. ;v;

17/1-'2020 OM I DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E

Lote (81) - COHUl ;/\ Eu; AL ..LVT.MO/ H ].(

RS 1.150,00

RS 1.105.00

Lance

RS 449.99

RS 450.00

RS 690,00

RS 699.00

Lanes

RS 1.7'49.99

RS 1.750.00

RS 2.800,00

RS 3.040,00

LanceiJ5u3;i'p.'..i Ruro.ínpíitif

^L1A/2ü2üJ7:í^5:üOT,(!í- iViA'\OrT. A.V/>RAI. .DE SOLISA FILHO
J9/lí/2')2ÇrC;5u;:7T502 iViACi i' .: 0 L '.V\CU/UTO !vJRGRV ERCAOOC[OA.

! RS 899.98

roA 1 RS 899.99

A...WL!DAPr.Pr.ES S COMiiRCiC: DE MATERIALI.C.; I ./í.-.. .... ....t -Artv ' 'u

Lote (82) - COl^O D£SCAf< rAv/EL .'-lOOMl. PCT C/100

... Ijata-Hpr.i i-CiAMícecipr

líyjUC 7-L : 'A''',: AL',M?/i| Sr-:.''/,* 1 A.f

19/1J/?02.0j:C"'\.;1 '.;56 1 .VAU; ,"<• c-iA.'>« >1-.U.''--T;iv-.E!tCAÜO LiOA

19/Í1./a(L2C:JU,:;, MAr-Si :v7o IT,\UCIMLN iU DOS SANTOS

12/11/2020 - V 2-r . ;'00 Rr:P'U:.S L COMERCIO DE MATERIAL
_ .. " L-Sí..C)i /\. iK*i

Lote (e:0 • COi^O DESÇA""AVE!. p/'i-;A ACUA t80ML. PCT C/100

Or'-a-hvM. - .v.Cvi i:

>»..• : . .••. ^ ••-U'..' í. Ci l.'''.).) S-/i 'cri v't' :CAIJO LIDA

19A1/2020oCP!a:í1V.' "5. .•OAC :,-./ 'Ç'A-. 2,.. DE DCMJIÍiA 1-I..HO

12/11/2020 'I / 1' " '.'7^50 '/"• T''rP'-t:S L-. CO'v'l: RCl'". Ot MATERIAL
• _. • • • ESÇC/TAT A..;!.'!

1.9/11-'?C20J7,COk/;)/ .'.'7.2 'WAínUOS VIR;CIUS NASCI.IvicNTC/ DOS SANTOS

Lote (8^' LOPC !:?tSr. t;vr/A/fi . "aRA ' o'" ML C/100

^ Ilfía^Hp:;! ..••pícId.'

27/01/2021

RS 1 599,00

Lance

RS 2.199.99

RS 2.200.00

RS 3.290.00

RS 3.300,00

Lança

RS 9.7.50.00

RS 9.999.99

R$ 14.500,00

R$ 14.900.00

Lance
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IO/-*',:' I-SCO? RS 2 749.99

.A'-'ADC; S .A -A 'í-RCADO LIDA RS 2 750.00

:S r CCiMEI-:C:? .TE MATERIAL R$4.130.00

»iS ^!AA(':!^''AiT ncXP SANTOS RS 7.000.00

Lote (85; - COPO PAR^- ACJa 2 C- il. VIDRO -^OímJ. C/06

1-r. ."3-riO''> i-<-r 1•:k,m

j[9/ij/2Ç,20J7:5í;;(n':mí:0 ''WV A-,', Ai .f)E - - A

lf^i7r-;;\;rAr^A. ^ •. ,..:-a;aco aijía-aí./facado i.tDA

•.. .,- A, . > ' . (, - - - A'/-A -.KiAL12/11/2<:

Lane

RS 4.499.99

J i RS 4.S00.QQ

j j RS 6.750.00

17711/2G2G; 5:3(i;f.|.66? CtA.ií- Kv.;jAL i •! C^OJWflRÇIO Ji .SERVIÇOS - EIRELI '! RS 6.825.00

Lote 186- • r CPO ÜESCATAí- /!RA CAFÉ PCT C/100

.-(..'tVrC.Í-flC •

CA

prl a-tiC.I.i

20/IJ/2: - J3i /'I.,.". !- . •-

20/11Í2070 00 fo.vcri.-i • . ívi-..,-: ríi souf^ A Ek.hc

DF Pí GÜU" Of CF HIGIENTE LIMPE E17/11/.;V,T

L- r^.T

íLaL/\R

l//r/:•;-: 2;. foa:. .v..\ ' ca \-,a a jc ia.íc,uOa, a/.oc saltos

12/-"/20.''C '.V-A - COMERCIO 0£ MATERIAL
r .••1 í .K' .. II.'

Lote (6/ i • ^-UòCoA-líTA ;;i: ãl VíviNiO N VjO. ÓAPACIDADh 19 LITROS

1 naí.3-' 'O' 3. i^ornc-.otlo'
lão/i.-^/gLVOtt!-),;' 5.;0:'.;A6/. V^.'!C ; AVA!A:.lT)êAÇXTV-. F.O VT
[^/CJ./2A,?i:'OP. A7\' A-A (A c.Ci-i.ADC) Sljí^ERMERCADQ LTDA

Lote (Ã8 - "uCCuZ;Tmá o." Ai.-J.v" mO íV' 2ô. CA-'aOiüADc 10 LITROS.

2c/:a/:;.v, op/.;'.

2(>/'l • , ; IV ^.V-r
'1. ^/t'- •• 1... •-•1

• . •

• f ;'. • —

;. ^•AATEPJ.AL

Lanoa

RS 4.2.00.00

RS 4.399.99

RS 5.760,00

RS 7.200,00

RS 12.AC'0.00

Lance

RS 2.289.00

RS 2.290.00

RS 2.300.00

t.ance

RS 998.99

PS 999,00

2Q/11/AA.GÍAK. SCPpAf.V» C-H/O n.)A Ü RS 1.000.00

20/11/2020 09:13:2(1-.??A PDjl 3C A.JAÇU. tO ü£ iJMÃ_ . ^ RS 1.740.00

Lote CP .APCCAcIR/AFA' Al.Vi "C;0 N Cl '<'•'ACIDADE 1,5 LITROS.

' ' "ü- I' C !"•'

2aA A?; .. ,;, ; . I . : ,

2í1A_1AA ir Aj.'?• A? V'-' V ' "Al-'FLIT A'Jr
20/AÇ//TA':v}_tii-Li/^i.?'r!,,-:;;; —.djí ô j>. j.aCi>-j fC uE ,ifViA

C-.i' "V^12/A//' . A

27I0]'2(:::!

A'.V- •)-, Ar' • A
: S(..)1 ' iR i-\ t.

: <„

rr:/L' Ã.AD;.) lTüA^

A.. VFAERiAL

Lance

R$ 499!99"

RÍSÕÒ^
RS 750.00

R$ 820,00
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Lote (90) •• DEPOSITO DE C TAMPA 3GCM

C P«ía.-':i.çç3 . . . rjç'-ni5>;tt!io!
•M^CHAOP T^MCHADo"sÚPE^RMEKCADgLTDÃ^

|2ÕAj/2C20.P9 ?J;p5;8p'i'%'APOi-L AMARAL pE.SOUSA FILHO

Lote (91) - DEPOSITO DE T- LASTiC-O C TAMP-A 40CM

C P/V.3
ÍÍPDJAA''PÍ'̂ víT:AT/.'A va\

Lance

RS 1.100.00

RS 1.199.00

Lance

J i RS 1.499.99
OA.-;AO/OiAt.i^:; •:.;õ : f- .AD-iAOO SUPgRMcRCAOO LTDA il RS 1.500.00

Lote (92; ESCORREDOR GI^ARCi: PAR/V MACAímnÁO CAPACIDADE 4 LITROS

IZ Oíiía-jícra Tofn-iÇíicior

?L¥j2l2<'t\t.'

üã:VAC-A"/\ChAp' ) LTOA

Lance

Jg-l'499J9_

•I RS 300.00

Lote (93; • ''SCORriL-ITOr: i •JITCSTRIAL RARA M/UIARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS

[Z.^^.P_stáL->'oi.3. j' _rornec..edor
1Sí/T.lRV'̂ ' _'L"!.LL21v'2..^ A.L_üE_2T'.L'v"Á'"L.r!>2
(20/n/A2";:A'22ATílA2 2 ViA'; haí;., ) lv'iAufTAD'2.:j'- "E? TE ;;CAQfZl,.t]DÃ!!
Lote (94) • FACA DE Ml SA '2H IMCX

—Cat^Hcra, ..ji. , _ Fp/JlfLceilor
20/11/2u-O Q:- :V! Vi/^jOr- L/nIw-.Aí 'Al DE_.9í ''-'-"''^'"2 ' i>1'

2ÕAj/2v.;;.Jl-2iL-Á. 'T 2 A.;' , a . ••'LE KCADOJ/rDA.

^'y''' j V ''i!: • \ f: C''ll(*y!L:Ri1l' ViATERIAL
. •• "CO!

1Í1(1áX'T0J AlOv.AA!1;:í;: FANÍ-G 2 !A/A05ü6:'.1-,;?R':í. 7

Lote (9íi' • '/^CA DEoCATAVEl paRA RE-R=K;/\0 F'CT C/50

•.VA-2 O' •i_

Lance

JI RS 799.00

RS 800.00

Lance

RS 399.99

~Ã;:Z"|ÕÕ"!Õq"

RS 580,00

RS 586.00

t.aiu;a

20AjD22CKl-T-i.v3:AA:. VAV -.•>22; ../2,'.;/-.".ADO ..TQA :! RS 1.800.00

2fí/15./2.CÁ:0,Oí'.-A3:;-• VWvA-.'-. A2>V-'.\1_ ÜE SOUSA FILHO. . II RS"T999.99

17/11/2020 ' ^fiOW.OS Dl: HiGIENTE LIMPE E jj rS3.200.00

i -ü::.?:?-.! .^;ii^s.= coMr;.;,;ioor material !| rs35„oo(|
__ _ ."^0. A' _ I . . . I 1

Lote (96: •: ACA PaRA CCrV í!:: uE CARIME 3.

P'1íA-!!o«.. . "-pi:'»C't:9dQr Ü Lance

2ü/1j/2i:20j:)0>;6;02,/0l:. : A.NOL-I. AMA2 AL. DE SOLISA FILHO il RS 1.249.99

v./\/; -'2"L c; 'V ":.AvaDí 1 a: I" -RMIAICADO i.TDA :| RS 1.250.00

1?/'v2;:--' - 2 v.;2••
•A: Mi. .A a: .20 2 CO:v.i2^' ;;iO C2 MATERIAL

!i
Ro 2.í'.5r).00

iTAJ22C:v:_2:..2X2^2J^'V.-- i\V i/A . •A C:..iViERC.O E SLaVD.üS • EIRÊLl :i RS 2.095.00

27/01/202! Página 49 de 151



Lote (07 , •• '• II ^/lí 1)7 F \ C PARA C 1Y>J\

Data-Hora Fornecedor

20/11/2020 I .OOB: iVi.-\C'-'/\0O &. í/ACH'ADO SUPERMERCADO LTDA

20/11/20.2.';.O•iyi2> /: <(i<r .VANOFA i\: •/•.-••AL t;c í.OU-''-A FILHO

12/11/20/0 - i -•a -,9-7 ;' "^1 !P:7'-:iiS Fi COM- -CIO DH MATERIAL

17/11/2C20 20;5-1:;;0;(^ •?• .VARjCO.;;;.\/7 !!ÇIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

Lote (9<'P F-il.TI"^0 DE BAFíRO PAÍ^tA AGLA "PAM. G

d Í).i(3-i:cr3
[íãLiJ/2C7''P?;i:M:-7d:21,2' '•V.AKC /7

Lote (99" - eOGíTDRC) PGT í;/ h)

rof-coador

,•<: CtTFíOOCA FÍLHC

E Daia-Hora i-oniecedor

2P/1j./3''P'M)0 m;!:j9.,3<)xt !;7AN"| - ...A^VTvaL N.E SC'.': A FILHO

-^A72-a-:'L'' ; 'VA" F'-•• >•. r ERME:R'CADO LTDA

Lote (100) • FRIGI.QC-if-v.-x n- .Ai_r nj' 32 COM TAMPA

C;''a.-'"'ar''.., - . -Qi" ii.>r.cdor

2^y2u>"Hc;A!;7;h:(,)"/> MANOEL AMARAL OE SÜLiSA FILHO E
2p/1;i/;Tv •' ." V-":) ; :• V • V,V-';'A0T o le\CI^O S.'-L^MEkCADC^

12/11/2 " 5- CL"Vi!rROjO DE iVVXTERiAl.
; SC CRAGAl. O.

Lote (toi) - FR|(?IDPÍF:a DF ALl.PIMiO IAM. 20CM

r''-'r'a-l'Ç''J :C"''ii'-tído.r. _

2FPL ; i"'".';;.. • • . • :• rRMu .CRAC rCfA,

/'.y-Si/vi A/JGJC __

1'j/lin,vT.-T'..-s-v ..vrl I;.i FL;'--RC i-.-COMcFCiÕDE ^XTERIAlT"
J. P ..7 ,! :3C0//'A Ai F-l _

Lote (in,?).. fr-i^l-ÀO PARA AGUA a TAMPA 051,

C C/.v;3-: cí i. 'T'!'•
' 7; : CÁ .X.' •: . G.- •• MTMEOCAÜO i.TüÃ

[ÊO/piÇP-'Tf'Fv',Á!''V . A/;., .C ;i.T CCríT.-'. I-iLHT
Loie (i03) • G/-\FU-0 DF iKüÀ PAi\r-. SOÍ1íkEMc,3A

C O/VI?"''.Cf .3. . _Arir'ii}cj?^gr
(^XClC- '' . '• . '•.M---. 00. •. LAiylE-OAOO i7'"0A_

v -^Lj •• . .i- lÇ!.,,.FiLh<7

Lote I04) -- GARFO Dl; MP.SA FM LMOX

d: 0.-';'a-F'Ç'ra Ff.mijcedor

27/C-./.20; :

Lance

RS 350.QQ

RS 369.99

RS 525,00

RS 900.00

Lance

RS 2.5fífi.nn

Lance

1l RS 1.449.00

J I RS 1.450.00

Lance

RS 2.99aâa_

RS 3.0ÜQ.00

RS 4.750,00

Lance

FS 1. .00.00

11 RS1.:i99.0Q

RS 1.880,00

L.inc:

RS 700.00

RS 899.00

J' Lance

I( F.Q 1 .'BjJ.OO

i" R j 1.099.99

Lance
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20/11/21 ?rir n .l<.:28:18::;i ÍMAÇHAÜO &MACH.AD* >S'2'A7RMERCAD0 LTDA RS 600.00

,... 'Ia- mp, !,si2 a ad. 2 :2s.:i-.-: .jo DF material
R$ 750.00

16/11/20.:r 2.;. -íaIL 7. .-l ^ PAt .:.:,:a: lH- RS 825.00

16/11 '201 ò 'í'\':';.iP •7''m-'.iUíMi I.a-í >' áii.'»'A 0otití2492556 RS 828.00

Loie (105) - GAFu-0 DESCAi^ iAVíI-.l PCT CV 50

1 .a - xr.i

2.0/'O ''-'J. . -' J: G - •' *

17/11/2C/C 17.27. í. ; ;; ,

-'<. .'n ;->idor

' •• 22 ' V-. : .^^^2 0200^1";;^
. A'_ I ir^ I•'i Vr"'L.HO

:. •. .i I.ii- . . ;.i -fc PRODUTOS de hígiente limpe e
2íi

^ri^ •; 1.1C* .p'V* /^L.ÍVlLlOr\ FsC.r rstlS C./*TlVlUl \v....•..-i.Oíf; c'i.COI ;\R .1221 :I0 DE MATERIAL

Lcle (1: :i • CAC;",: ;-V\ -2 • • : >: i íaaj.2 i ;0 GKAMDE TAM. 45CM

I Cíita-I-ipri í'<nfti;r.edpr
(2l)/i1/2C20.jC .••.AL H/.OO &vpaORADT) supermercado LTDA

9/JJ./?0?0J0;npi0.7i746 MACC '.M. Dc SO'jS.-'. FILHO

Lote (10 ' >• A ARRAFA Í FRMIC ^ í2- - |

C_. p.iíaTípra
[lo/I^An/yJF:':.; (' ij.; ro.2 :• v.T :AI;0 7>uPi':RMERCAD0 LTDA
\z{ji! 1/ítK!-/ J Ç/Çi Au L^r, ^>OL' r>\ FILHO
Eai: 2 • • l.Olvjc '<C!AI il-.V C0ív1i::Ki..:C tf SERVIÇOS - EIRELI

Loie ('2 =' •.//vP 2;.'':".TC:

A>i:ú;::edor

'.'H,a-!-or.a -p.T.pcedpr

^.y.j7 • 'V 'V. .'Dvi?.) ERMERuAüO l10A

20/11/2020 •'n OK:i.,iO:;<(ix iVAMC-pi. A'V'A--'<Ai. í.^P SAvJSA FILHO _

12/11/2':: 1 •
A .M.-, 7A P, PS r C'.)M: 'AliQ DF MATERIAL

•;() T';::

Lote (10S; - JARR/-. iJE RLAS'! ICC .PXFth SUCO 2L C/ TAMPA

IA":ta-l 'í. ,M t-o net edor
â/AS/í;- p- : j/pd^y ; • Apixi A /P.iPERMERCADO LTDA

20/1j/2iy y :i. 'uiAf-i.'. '.•APC-:.

20'-1/2 .: . f • Ã'̂ , ) 7 •.-.
i;c ;• . F!LHC)

.2 ; 2 SEÍFVICQS - EIRELI

12;i1/2r22 • PAPICPAP.! -GÍa. !'A'V C T2-,íJ;ODE XSV.;R.AL
_

Lote !'\rR/\ de, , r .:o

C r.Ja-Woni
E22;; ; -

27/G Í/202 !

•i dor

. ;i. ;-!.

; jMri A-./', .. OA

Lance

RS 2. no.oo

R:n2.ia9.QQ

R$ 3.200,00

RS 3.500.00

Lance

RS 420.00

RS 427.99

Lance

RS 1.400.00

RS 1.499.00

R531.aS4.8Q

Lance

RS 730.00

RS 749.99

RS 870.00

Lance

RS 550.00

RS 599.89

RS 754.96

RS 810.00

Lance

3' 050.00

RS 750.00
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Lote (111) - JARRA F^LASTICA !"=AÍ'.A SLiCO 4!

Dsta-Hora Fornacedor 1 Lance

20/11/2020 M''20:;!5;0;í3. iV.A\'Oi-"i. AVARAI. Dc íiOL".1A FILHO 1 RS 598.99

2O/J_1/2C20 :VAC . ' ACI- .AOO AIT1TRMERCAD0 LIDA ! RS 599.00

20/_1_1/2020 10: IO::í !:r;ül'':COVii.--PC!ÃL " -O.' CüMERCiO E SERV/iCOS EIRELI RS 799.95

12/11/2020 11:44:57:011 j ^C(iM!:RCIO DE MATERIAL RS S75.00

Lote (1 A?) - '<rr mEREIvOA PLÁSTICO RESISTENTE 0/ COPO. PRATO E COLHER

Cvi.i -•:--"'-l.;rd.Tr !

,20/1'I2Z2-:: 1 •.=.TU.Sf;N.-'A(;i?iTo r~ íj^ía . ;

tr-iTn» VALC"'. '".o?."-»-- EJLHO. . _ i

2WjJ/252CJ '?J1r T ;íKA jV /ÇI-iaLO 4 XAC -a"00 SUPERMERCÁDoTtDA II RSlüÒOQ.OO
20LU/,2L: '̂1JC..'J :1L: TT v.VsC TS •^.ÃT-r.irdLÇTO.pOS SAÍvJTOS iI RS 2S.300.Q0

12/1. A;.v!r;'.'A ii cowr^siodk material
SCC.ji. AR A.

JJJ/CV.'ÍÁ.Á4.-,'. •. A^il TA; -1 ^/\ -i i';o C'' ("'fv'Í4í"}925;iõ

Lote (^ •?^ -leiteira rs ALIJH!C:? CAp L.

i-'U:i'v.CL

fãp/iiA—CAA

Lole(-ii-I)-leiteiras: ALolViií\A> 'C.'\í'' 2L

'iiCiL

• C'/ = ACA0C '.ida

d L-at3.-Hvr.'( _ _ T-omec-edou
I^AJiV.AC^.hAilO A.\ lACHAPt /Ai.ii-çRiVIERCAüO LTÜA ii RS 1.000.00
IlícCÃ- • Ãi" .

Lote {•! T) •• ívAHiv;íTA iSiC/hÇ,. TDIViSCRiA

Lz: - . Pornor.edor, , _
ij;'- VALPAno A v]AJ>iAr)C SuRARMERCADoTTpd

lyA/vC";'.. A'*/V'-"'A'. S0L'.V.A "-'LHO

Lote (/ ''À - A [-ç pcr.iÃ i 'o;

][

Laiu:e

i2.nnn.nn

RS la.nnn.on

R$ 25.900,00

RS 25.450.00

Lan

RS 950.00

RS 1.000.00

Lance

RS 1.020.00

Lance

RS 1.000.00

_B.SJ..04âQQ_

LancePjÇ jilTTAv. , . i"'-A'C Acçclor

20/liy2iC.< :. A A.iCCAvA Aí/AA-V. Ci; ,CÇ,'LI|Tj<)

12/1 i/XC.;:" • Vv;-A Al I-coAiLMiO UH VIA ÍTRIAl

j ( Bj,iA4/â.üíL

!! RS 4.480.00

Lc-c

:>• !-arce

RS 0.149.00

RS 6.150,00
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Lote (l-ioi PANO D'H CHÃO

Data-Hota !-pn>si.ocior Lance

20/1.1/2020 •!0:37:()7:t.iC0! 'VACHArJO MACHADO SUPERMERCADO LTDA RS 2.400.00

MANCT-i. AMARAL DE.ÍíO.CaA FILHO I RS 2.449.99

MLT/2vCQJC:;a:l:íIW)Í' CO.ML-RCIAL rxv COMERCXC ESER^COS - EIRELI 11 R"sl^a9.96
aOAlMwOO-.A AO A i' ; -0) .IXfiTO DE LIMA " !l RS 3.100.00.-M ^

17/1V222.: W-2ÍI -i AM"' • Di;PRODDiOíi Dií HIGIENTE LIMPE E

12/11'2C2: -1:i;0r;0 ' COMERCIO DE MATERIAL
, E.SCO'-/vE: A.ii\i

20/i:!/2CA0Av.Í A- AACr MAAC'")S V'Mr ,!..s COS SANTOS

Lote o 9' PANO 09; í P/O O

L/ala-Kc! j fornecedor

20/jj/?p,20jni26;0'!-i/jfI v AC'.:• aL O C . V.C.ha A ) .AHPh-ir/ERCADQ l.l DA

20/ii/2n:'0 -ii. :-T, 20:i)sr. MA^_íOFA aviakal i5F/;(r.;;:A Filh

20/'i'i/20.;• çC!L-.Lv>.'̂ [y>/\L iiCi o. l"'E -h\'1A

2p/ij/:>';.:':.'.c.29-' ç': v;'K:cial. . > </ comcRCíC e serviços - eireli

17/11/202C A-:2:f-C) • '• ' • CL PROíJRTDS oi- HIGIENTE LIMPE E

.i9/.;'/9Apo -1.c^. •c./pri ALMi:ll/A REI-^RES I; COMbiiC.,iü DE MATERIAL
• fRCOM>R A. í.l

Lote (12;: i- p.i^.Pcí;20 üh tam. c;

Daca-Ecia Fornecpdpr

RS 3 200,00

RS 4.300,00

RS 4.340.00

Lance

RS 2.000.00

]! RS 2.n99.99
JI RS 2.200.00

R$ 2.559J6_

RS 2.560,00

RS 2.900,00

Lance

20AJ//2ã:'.. P:2 \ aCívAO.;. ./vC.KADO SLíFERMERCAPOLTOA 'I"

20/11/202.1Viic;:'7:,"HAt;? MAf-lÇ -i. .AMARAL HE SQC-'A. jALHL'» " I[
RS 550.00

_B$.558,9â-

on/<-:p 'in-y^r Mi-i! '.A fí," ''.'..hS E COMERCIO DE MAIERIAL
í.—L ".•"A.,''— • ;f:;cO'.A'-^.''a'.: ..
1ZZÍj22Q;/v j OOMEf^CI/M !>.V..C0VV,;.RC!O ESERVÍCÓS ^ÊÍrÊlT

Lote ('.211" P-.F.-iiriCi lA •) I AM M

DA;3:i-iorA. .•,;cr.0i'

•'C.C ^ ACr AOO AJRER.V.EHCADO LTDA

2x.r^'2'y:'-- V :v'. !:A..RC.,:SA_'Jí!AHO.

12/'' 1/202'' '' 'r- r-' -'vi •" ;Ai.M-:1l'A KtR! íbS !: 'Jt JMfcí-tCIO Dh MA TERIAL

Lote ('22) • PAP!;IP::' : • Pío/a: ; C,-.SO DEPLAS" tco CAP 3 LITROS

C.:.:3;l 'çí.i.

20/M/.:.'2': •

2(>/'tJ CíOLC ;• \'j/.

20/;llA')2': O-/"' !-;

27/01/:2ü.M

;-i:.-.-í :<;sílai-

A, Mi - ' • ".-VIÃVCíC cr- MATERIAL

VA /'Cp • XC.H-' j-.J SUPERMERCADOAirDA.

V-V ':.! ro,i, , 'A. ,v: í L-RS/i r!L!-l';

RS 559,00

RS 719.40

Lance

RS 360.00

RS 365.00

RS 495,00

Lance

RS 889,00

RS 890.00

RS 958.99
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Lote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO

ío-a-Hor.!

20/11/2020 '0-59:/S:770 C;OME'̂ C!0 0:H WERIAL

2QL(l/?0;-iO_.j";õO '. rVA.,'-VjO "- 'ACI-^QC S! j-t-RVEI-tCADQ LTOA

20/11/2020 10:-18- •0:87--l' '̂ 0A?yOELAViAFV>L DE. SOUSA

17/11/2020 1V-2í!;0U 'J1 ' 1?.';^ '̂-1'"''!" " i DL f^RODU íOS DL HIGIENTE LIMPE E

IT.CJ/irÁ--:í-..L'.íO, co\iÉKOi,v. ccvi.-.::cislSEr-:vicos-eirelí i rs 1.326.80

Lote (•i2.!) •• Pc:^ :::R,\ O- %STiRO C' CASO TAM. 20 e 22 CM

íAvc.a.-l-ç-r."i, . ;-Drr..?cMlor

lãÕ/l 1/2020 -•0:3A:/i2;!J27 \;A\'̂ LL AM,'»'í.\I DL l'!LHD

Lance

RS 764,00

RS 765.00

RS 890.00

RS 1.240.00

Lance

RS 329.00

L1J.£Aj2Ç.l-V:%3y..l.5V». VA{:t--CpL f -achado supermercado LTDA 11 R.S 330.00

Lote (125)-- PRATO DESC.-VRTA.-TL:. FUMDC PCf C/10

cmí.(;-;í:-cici Lance

20/-'1/20.'/0 I'A-ÍPL'L'/\ ÍSE'-«ES E COiviERClCy DE MATERIAL !I RS 749.00

^í.-£ A - - V • . ,. . .1 • 'jíi.

ijíSLT./ .• MAMOLL AlãAHAL Da üOUSA.FÍLIHO.

Lote (12b)- ^RZ-T"!;) IjEÕCAP ' AvT R/\SO PCT Ci 10

ÇviTaT.or,^

RS 750.00

RS 800.00

Lance

RS 687.00.20/0'DC'TD2'-IT-'!.//L: ;yVvr,H/»l''0 .vilCHADO SUPERMERCADO ( TDA

2í1TLL/''vy. I íVIA-V' >.. /-[vi.Ar Mi j./h liO .' ••A i-i)

20/11/202C lOPirvi,'-" •'••D,' LC L 'PCrvll;.-Si.>0 DE MATERIAL

Lote (12?,'- P^i/.ro rRJNC?) LiO '/ü.iRC'

JI RS 700.00

ÉLl-jA:.. O.S.::.-T :d.»
j-oi'ni?ce((oi: _ _

. .S "'li.''.*.. ''r.RMEKCAD.Ç)j2LQ.A_

/JJ/i-(020j.Qlo2tLE-.?? LRíA/j:,.1 .\! ,|E .IA' .l.ívl i"'--;' <

Lote (I28 i~ PRA"'0 líASO l.-.W VlDí/Q i EMPERADO

RS 719,00

Lance

RS 1 600.00

11 RS 1.999.99

I !T*'.íi;j'.'C''..-t . . . boTnçcedpr ]I
E6Di/?'i;ACrE. v'A '̂'''bL Hl- $( .• ..-a FíLHO I! RS 5.050.00
0^ú.Dj.Év2.-RrE'S.-AED' f- MA.;rtADO qí •-ERMEKCAOO lTüA ii RS o.050.00
Lote (129:. •• TAEU/A PARA CARf^'- fsVl MAOFIR.A TAM. 40X25

r: -c.'no.~f<:or

a'-D.-' í-E / A Al. DE t- .HO..,.

[íêl.:2- .2 . •e', • -.-E- ' .:,A-}0 v'.'OA

Lance

Lance

RS 1.8110.00

RS 1.810.00
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Lote (UCl • TABIJA i'AK.A ,.r Gi JiAivA Bv; í-lAA í .GO íAM. 40X25

— P.yíarHP':! i rorr ocGtior
20/11/20?Q 11;J 1:.04;8gci] IcDiLSOjM.JACliS (10 DE.LIMA
20/1.1/2G.VO ' 1,.0KrANCVL Arv".\'':-Al. Df- SO'j3/'v ;alí-10 . _
2gi1JA/v^.Gl^\A '• \ Aí''!- • .'A_' '':'-^.V"c'-VCAOO LTQA

20/11/2020 '35''' ''' !: .'AjAt' íO.O AH WATElilAL
1 _' -_O.OOL''>t- A .''V

Lance

RS 2.390.00

RS 2.393.99

RS 5.100.00

R$ 6.800,00

Lote (i:n ;- "AC HO íJB .Ai.UMIl liO CAA.': Aü'.ÁO. CAPACIDADE 21 LITROS

— .. !-o.".M.n*.(:dor .

SCCO-A'.jjCl; ir\ S2 i'A: Ti, Hi"
a aj íí.veacalíGkiída ii rs 3.000.00

2p/io^02ojo/iin.^.20'' - V:. JA,. • i rc) .0''i

12/11/2^^-. A.u;>AA.:r53(. ^'..C
. -'VI

DO \ÍA-E!-:!Al.

Lar.ce

RS 2.999.99

II RS 4.900.00

RS 5.550,00

Lote íi:r:: •ACtO 'V! L'MÍN'IO f^/ CAL CAPACIDADE 45 LITROS

_ i-:.: 1

1 I

20/11/:•''• - •.

roj! ;;;G_üsr

A. iR- A''a! AL.[)K í;ci;gaf:lho ~

C' '.'A -lOA
20/11/2020 1058 u; . •tq pr ' ' '

12/11/2a^0 / V, " ECOAL^LO.' MAÍ^Í^ÃT"
_ A Jui

Lance

RS 1.999.99

RS 2.000.00

li RS 2.960.00

RS 3.300,00

Lote •• P|.ACT' ''A C-CiF'; SE^^ FURO PCT C/60

c:: :
Sc^
I20/'-!/,"

vÍaC.tASÇív 3iaCHA,)0 supermercado LTD^
' '•'Vi,' , • f,- r . . ;. ,

Lance

RS 520.00

RS 586.99

Lote (•! 34) - ! iCliLA !-V\RA t.;,Al.L;0 CiUÜML

I pnta^hcr.j
Üü/jj/i

ElCC C,: - .u' ..•vii-r.CA' 1Xv/COiv/Ih.aUíJaH SERVIÇOS.-EIRELL
Lote C' 3p I- VGL A PAR/v BCUEi:,- /í.;PO

. L"n vH;f.iior

lÍc\ClJL/2p2.'jJ.ij.í«A8.uv '\A'\C<1 'jO í- V/\CHA*J.(.1 .L-H 'i-'E.R'V)bKCAüÜ LTÜA
Í20/11/202'•' "'''1A',159. AV'i''-'/V. ')'• *•'/ "''-.A

Lote • VCLC PARA TILTRO BARRC

27/01/20 "!

>(/i n.^ctitíoi" Lance

'-'i : c-.ic • ['•'o'- Al' iPA vCí u^ >1.^ >U.- <: n Vliir^CAÜÜ L COA 11 RS 250.00
lívlAÍS^-vf: I)ih-,Síy. FíLHO í1 RS 299.00

RS 387.50

Lance

RS 3.S00.0Q

RS 4.199.00

Lance

:/.,'.íO!. "OA -B.$ 1.200.00
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20/1 M2'j/0 ' :22:00:1 ^lut MA^iQEL AIVsAHAL DE rXAJSA l-ILHc; RS 1.299.99

12/11/2020 -2:12:::'.3 32r>j ALME;OA ííEPRES E CCi';IE.RC10 DÊ MATERIAL
ESCOLAP, .Au-liC RS 1.950,00

Lote (137) - xícara COM PIRES ü':-PC3 TAM. G

•
^QJ^j7 V.A.-ADO a .VAc'h>.00 •:X<--bRM!::F:CADO LTDA

Lote (138) - xícara COM PIREvS 06PCS TAM. P

Oaía-Hora Fornocodor.

|29Z1JI/P0:.''.'..• - AMA' •:» •fí^rmçrcaoo ltda

A-V.Ar<Ai„ í:h' oQi.ií^A i-it.rIC»

Lote (139)- CANUDO PARA REFM-Ü3ERANTE PCT C/100

Data-Hora íT 'rnejiedox.

20/11/2ivCAJ.:?:{:r)1i9iLT' M5í;H/íD0 &V:ACHADO •••.UPírHfvIERCADO LTDA j(
20Zliy2,7iO__.;-'?.A::UÍ:âá AV\'"A'AW-AA./í/AAJAj..O !!

17/11/20?0 -7-r.O-OS-76.=. PKCOUTO.S ÜE IHÍGIENTÊ^LIMPE E j
__/7A ViE.

^ COMERCIO DE MATERIAL

Lote (14CM - PALITO PARA PICOLÉ

Lance

RS 988.88

RS 999.99

Lance

RS 1.00Q.Q0

RS 1.099.99

Lance

_Rlf>üi).00_

_RS..6_1iI.99_

RS 624,00

R$ 675,00

P.".'£.a:!:lí":3. .. . Ef.r.-iiji.eriiii ll Lance

ÈÕ/ljCr 7C_'..../;4.T«7 .ACHADO á MACHADO SUPERMERCADO LTDA 1i RS 230.00
\2ÕI:}W02•QJJ.•AW^ J!X\ .M/y-ij::EL.A--;.-\'Lv. DE 30 .iSA ElLHO RS 299.99

17/11/2020 17:20:05:7651 - OiS Í DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E R$ 320,00

12/11,i-.-i-ío-x; ALMEíDA REPrIES E CO:.;EHC:C. DE MATERIAL
1 TJ/:. . escolar A.IM RS 360,00

Enoetisiiír;- a aíaiJõ fie iaoce;-- .(.i y feçjuiandade da empresa que ofertou o
menor preço. Após corjürmsrJa a LciDllitaçao da proponente e examinada pelo Pregoelro da
di.sputa e a bciuips de Apoio ci acíiiíabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem conio cu-anco é oompatii^üidociy do preço epresen-ado com os praticados no mercado e
o valor estiniadc para a contratação, o Prepoairo decidiu:

No cli£ 19.11/2020. ás 14:54.;;9 íiofcis. no lote (!) - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE
10Q0ML. - 2 siluacáo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Ait.iaiiüaçao eíetuada servidor: or.OoooO.IOO'! multisalas-Ü5. No dia 08/01/2021,

às 11:24:10 horas, a situacao do loie foi fiiiaii/.ada.

No di.í 08o.)A2021. ás ' 1:44 ;O horas, nc 'cte (i) - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE
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1000^ylL. a sitt,.içõo :•) oi. fo^ o:! r.-ion f-ara osciarado vencedor. O motivo da alteração

foi o O ,ic l.il i.j lo chc.:.! . c(, v-ai -.o ^ h po- i/ar apresentado proposta e habilitação

confofi'ic Cl. ri! -.u, 5i.: !.• I uís iõ, r i;-1 Ia srtu.9çào do lote foi finalizada.

No dia 12/0^2021 js õ 4^2 ; hoií.b. no lote (;) - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE
1000ML - a sr.iic.' ão 'Uj i';. e t:i , iiei.ád.i para: adiudicado. O motivo da alteração foi o

seguintF, TraMsrr.rnr!-).. lodns .as do rr icesst; cie análise de proposta e documentos de

habilitar;áo I a •-dÇir.iSc' I. tf)-r' C ':'vi;r mesma.

No doa 12/0V2021 As ,u. horas, no lote (ti - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE

IOOCMl. - cMé.l. .'r a-iic ,;ro..:o. íQ. a:liuc'!í;.':ido o objeto do lote da licitação á
empresa MANOÍiL r\MA.-.Ai_ DF .A.AUSA rILHü com o valor R$ 19.449,99.

No cia 19/: i/.-;ü2(;. as iS (.•1.04 ; oras. no :o<e ui; - ÁLCOOL GEL 1L- a situação do lote
foi alterada para: ariei lat.io. O ri. ['vo da .díeiaçao foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxDnopOOfiO i mu Md (.im i)8/f) 1/7021. as 1!;24:21 horas, a situação do

lole foi finalizada

Nf .Oi-d w- i.f , 1-. : ' i ,is . . c . - A'. CD<'v. gel 1L - a situação do lote
foi alterada para: dtjclaradc ver.ce:;r.r O mciivo cia alteração foi o seguinte: O licitante foi
decIc.M-i.lo "cac-d M' po ie nir ::, i lacrp oiop'''-'n r: habilitação conforme edital. No dia
12/0i.A'G2'A as 15 '-4F;5 .ts a .'i.irz.ão do loie foi finalizada.

No dia l2/í!'!/:?n::--i à--. • - r s " i -3': r.p '•.-iç ' ÁLCOOL GEL 1L- a situação do lote
foi alterada nara atiiudicado. O mm.vo da alteraç.ao foi o seguinte: Transcorridas todas as
fases d:) p ocesso de -me líse uc iTonosi- e 0 iciimenms de habilitação da empresa

^ vence..'o/a, r^dj jcüco oic /ci j-i i.,s.sina

No oi-a 1:.701 "'0 21, iis '5 O-i ; ii/)ras. .;•) :ott; f2) ÁLCOOL GEL 1L - pelo critério de

menor o.Cyv/. .01 cidut e-a ..o o o. i..- 00 1.....: c:. i.inaca:; a c-mpiesa MANOEL AM/\RAL DE

SOUSA f-ILI-i'.," coii' • y-iic.r /'d f PtLéd.

Nc o.:;-, 14 !-, LAJ'20 a- 14 . r- «D 1 ,jc, no loíe (3) - ALGODÃO PCT 500G - a situação do
lote fr. '̂ ,?ite': cdi aruor^sdpp,, : , noí!-',; da aiter.açno tot o seguinte: Atualização efetuada

- se-vú.or: r h.,} icj.fiLOO rs, •i - , m; 1 LL/'. ;/2d:2 í .2- 11:24:30 horas, a sUeaçâo do
lote foi íi "aii. •: 'la,

Nc, (La 03 r , 2'.? as • • 2a . 0 a- ro /.%£ ,31 .ALGODÃO PCT 500G - a situação do

lote toi altein(i.3 r ar?.: cicíclcirarlo • o • c-cior (2) mcitivo da alteração foi o seguinte: O licitante

foi ciec .; 'ad.: \e-.c:- cp.- pi i s> a .i: u;--; :• .pc> ra e iiaoii' ação conforme edital. No dia
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12/01 /1. ás 1o;4: u si .dçüci íC''í ri icilizsviói.

No dia 12yri'!/i02i. as 11- iioias. ao loie (3) - y\LGODÀO PCT 500G - a situação do

lofe ;o- .iiteraduj para aiijin-i' ado v. oicíivi- Ja alieiaçâo foi o seguinte: Transcorridas todas

as fas'.' dc. : pl o; a ; . ózo Io p.f-pp^;p. o do-.unianícs de habilitação da empresa

vencedora, adji- ür::: * rr •jv.,- •; , , ..-áir.•:

No d-a 10 01/2021, às 15 13:0 - l-orcs no lote •,:) ALGODÀO PCT 500G - pelo critério

de rnanor creco foi adiucii .•. oo o : e t-- co 'ote da iiciíar.áo á empresa MANOEL AMARAL

DE 510uSA Oí:..N'7' ',on"' 'M.-/!' dp, ol-q po

No oia 19'" 1/>ü2o, ai .4 43:.i, horas, no lote i - AiV,ACiANTE LIQUIDO PERFUMADO

FRAbCO LI: "! [ iTRO. • o dti .çao cio lote foi alterada parrr arrematado. O motivo da

alteração foi o .sc girníe: /\ utiliza;;.:."., eíetuaoa - servidor: pxiOaopOOOOl _multisalas-05. No
dia C6Aj i/2(i2 . a? lO 2!) 1/ fiorr *-, >sdnação oo lote foi finalizada.

Ne •; a Od ( I/-. .v> . as ' • -o. ; - r" r-r- 'd e (/.; • AM.ACIANTE LIQUIDO PERFUMADO

FRASCC' Db ' L'TI2C' a situ .çao c'o lote foi alterada oara: arrematado. O motivo da

alterne, lu foi -- sedu nte f. - - -jcj-j -'"1711^ üA SlLvT- '.".LLESTING - desclassificou o

fornec.v•' 4L'0E'. A '!/• .-.1 \A 2 A L.-. r-ILHC. Mc dia 05/41/2021, às 11:24:44 horas, a
sltuaçã- ;r ic .r ' Li sal -

No dl.;! 0B'(A/202 às 11 24:44 noras no loie (a) - AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO
FRA^jt. fjL. I i <Ith.) i - .) At - 'í i - tedic:^ per n ','oclatado vencedor O motivo
da alie : 'Cã;; ' •• o ce jcr tc: A 1:.; ...'.h' A-'i -o - --'"jo venne.i:»' pcv ler apresentado proposta e
haoiiitarao rcnTonro o i-'.") j j n i A. •i/2ü.Vi, as i5:45.13 horas, a situação do lote foi

finallzaoa.

N(-' 'i'' 12'01/202 A as 15 45 t:-' r ; a- no ;ote {<'• ^AVcCI/VNTE LIQUIDO PERFUMADO

FRAdC.fJ DE 1 : r-tO - -iím.i, -o ic- ivi í; foi ./In :adf oara: adjudicado. O motivo da
aitei-F.u'. idi d se j'ji .t-.- ! :n-i : .asns J.> prn.cesso de análise de proposta e
docur-iodios ue fiFbiiitíK.no en i-nr-oi v.-. ii.;)iioia ad ircico o-n favor da mesma.

Nt- ,-.s i;:Ar./O0 r. -,,0 0'- 1, , , ,rar; no ce (a; AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO

FRA.iv I..' I.).; i AT AO - 1" u.) e c-n.i pn.-i,.;, !oi adiudicíido Oobjetc do lote da
lidlc-o;,! , i\; .J-iX A '.'i - :, O. Pi SJ-""--A .ATICADO LTDA com o valor R$

750,5'

No cio hA'1 i,O02r, as iz cpAt/ |v,rac no bm (5) - / VF.MTAI. DE PLÁSTICO - a situação
do ic :t; 'Oi 'ler.-i.i-i oara: nr ou > rf) -r - ovo ç..-, n.-teooçao foi o seguinte: Atualização

27/01/2 ' i Página 58 de 151



efetuad^T - servir.cr pxilaopDOOO' í--iií:; uf; : jo iia 08/01/2021, às 11:25:04 horas, a

SÍt'.j.5';r-'.. c) ''.se ff)i

No dia 08/01/2021. ás 11:;'ò:C4 horas, no lote (5) - AVENTAL DE PLÁSTICO - a situação
do lote to. p-üa ooolat ííOo vonocici . O mc.ivo da alteração foi o seguinte; O
llcitíintf' loi ilecloirido vorif'...J r i n ;er apreso.eoao píoposio a habilitação conforiT^e edital.
No d:;-- '2'0 ''.'•'O"'', is '5 t . .'3 t.:.'i7yc do 'ate Io: linalizada.

No dia 1?/0-i/?n2i. ás i5:':i5:2.2 horas, no 'ote (51 - AVENTaL DE PLÁSTICO - a situação
do loto 'n; : 'terads .i: . ddidic ids O Tiotiv - cio a\''srsQão foi o seguinte: Transcorridas

todar. as fas ,'s os processo &. a s íi- o - proposta o d',curr ehcos de habilitação da empresa
vencedt^ra nctji.ioiori em teve; s .nia

No dia 12.'01'2021 ás 1o.4.õ.2J horas, nc: lote (5) - AVENTAL DE PLÁSTICO - pelo
critério oe monor preço fo' adirmoado o oI!|rio do lote na licitação á empresa MANOEL
AMaRAi iJe. nco" <, /alo.r í'<o : 729,(tá

Ni- .'.a lá • a : as, no'Cie (d) - LAeirE'•'L.ASTICO DE 15 LITROS. - a

situaçáo do lote ío ai era.ia pare airematado. O motive da alteração foi o seguinte:
Atuali/:acáo efíáiiaia servido • : xlGaopOÜOOl muIttsalas-Oõ. No dia 08/01/2021, às

e,i >it iacee dr d ' ti'i;Ml..ac-1

Nr O..J nao-rdvv t. ; e.', r'-- TA P DE '•"á.ASTICO DE 15 UTRQS. - a

situaCíO do 'cíí' ciio'eaa nara' 'Jec!a.'ado vencedor O r^otivo da alteração foi o seguinte:
O íicita'ue ii.ii doi.'arado vcr icedor por ter ar.'"esentoi-lo pioposía e habilitação conforme
eriii.ad t'o 'i '"M/2v21 r-e' horns -.iti. icão dc lote foi finalizada.

Nr r V ver i/seeí r .. rp , o p | k, •,,, ,,o iQie /pi • EALDE 'UÁSTiCO DE 15 LITROS. - a

siíua.pio 00 iou; .OI • p :. a.liedv.ado '.) aumvo cia alteração foi o seguinte:
Trarisco' ri('ac io Iroò as íases oo moce.sso ce análise dir proposta e documentos de

habilita,.?o oa •••n-presa ^rnc-fríoia, acjudicc ern f o/or da mesma.

No dia 12/01/:>i';m, às '5 -hT.M I nc- loté! (d) BAl DE PLÁSTICO DE 15 LITROS. -

pelo oo en: • I>• c. i". :C-. . o JL • (. .iz c.'o ca licitação á empresa
MANOEL AivIARai. DE OOL'SA l-ii.HO com o vctio' P..S 2 699,99.

No d o ic ir ot 7 ár 1ó. i 01 ra:-. no •••a (/I • bALOÉ PLÁSTICO DÊ20 LITROS. - a

situação dc. l-ote E ' alterarm f :-h arremaOidcn. O notivo da alteração foi o seguinte:
Atue.IO rir., -KV ; - ..dl • . a.:r oáp: í:;--05. No dia 08/01/2021, às

1' .21 .'9 cc.i -i. .! r,- v;
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Nodis Ofí/C1/201M. no i Wü (7i • BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS. - a

siluaçao do íolo íu, üileiada |;arii j^ íJoisoo voticedor O rriouvo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi doclaiado V' '. i,:o;ior poi lei .ipreserítadíj proposta e habilitação conforme
editc-l. : io ilic! i.í'i:/:o?i i , o dc 'oie foi finalizada.

No dia 1?/0V?noi. às horas, no inie (71 - BALDE pí_ÀSTICO DE 20 LITROS. - a

situaçtH' do •Pis 'oi • •; m cdjfo, . io O ' -povo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas os insos do processo de analise de proposta e documentos de
habilito ,30 CO .! .'>"cso •. íio..:d ,< •; Lou favor da mesma.

No dia 12/01/202 !, às KydO -i | horas, no lote (7) - BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS. -
peio cdiec^p ce nmnoi p'(.. i, ã/! ac;i'jd''"a!io o obieic dc «ote da licitação á empresa

MANütL AivlAR/''L DE BClIS.L riLhO com o valor RS 2.699.90.

No (..a , ,.çv, „ : . (> • 'ms, ; c ,o,e - òoTA PLASTICA PARA

LIMPEZA DE BANHEIRO a sitriacãc do loíc.' foi allerada para: arrematado. O motivo da

alteratdnr ' .i o .sr.cu ni: Aü i i; accr eieii ada • servr oi px 0aop00001_ multisalas-05. No

dia 'Jh/d \i^K.e t, : •1 26 míim:;. u : 'CPCOo 00 l.)te •<>' fiiuífeada.

:a ':r.T ' o; ! ,V v-i-,, : ; -nhí .r,', PLÁSTICA PARA

L!MPE.?7\ de BhiJ|-iDi',7, . g ,si:..3Çâo de io'e fui alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alferarào foi o - e üiítIo '5 iicdatr ' roí dei larado vencedor por ter apresentado
proi. "v:,'T (• ; .ar'ii;!')_. o ; rf.-.-noe • cr ni di-i "?/(;'/2 ; ! ài'. 'in:d5;49 horas, a situação do

lote to' Íina'i?.ad3

No o'ci 'i2/('''!'fO.í i d* rieca.s, ro loie lõj - Bü fA PLÁSTICA PARA

LIMPEZA DE DAMHETO - a .íilcaçao üc cie foi alíeracia pa-a: adjudicado. O motivo da
aíleracL..) 'oi o so i ir,D; Ii.tm .ci.i .v -s loriav fnses a-» oiocesso de análise de proposta e

dccjíPcntos de d.joih.íiuai, d;.) eintiiesa veo -edcira. .sdjuuico eui íavor da mesma.

: d ELÁSTICA PARA

Lí v' •'1 A PE i/\'-iHEiP< i [,r ,;iiioiic dõ .necjr i reco foi adjudicado o olijeto do lote
da i.cll3' á empiesci fvl,'"/''!''!!-,, /dvlAí^•Al_ fh- !"iLi-!0 com o valor R$ 1.299,99.

No cia 19/i1/'^02ij as 19:05 37 hora.s. no lote (9) - CARROPARA LIMPEZA

PROrir..-'C''- 7.. • : ! •/ 'Ti-. .7 '"OV ESPREMEDOR NOBRE.-

a siícaçao d'"i -o c '•«; ii'.'•-•-.•ca i) 'Ci eircuaco. O inoriv^.' da .alteração foi o seguinte:

Atuali.Atção aípiuaja - s.--., ov-' r .>irmo:)''/CO"! 'n.iiu;.->05. No Cia 08/01/2021, às

11 20'' ) ^i.-)r5: -ÍL.:- :- ii.- • r '{ i ^acã.

27/01/202^ Página 60 de 151



Mo dia 08/0l/:-?021 às n ?í; 4.4 hotbs no ioio (9) • CARROPARA LIMPEZA

PRCFliiS Oi\AL, ..:àr.àC..JAL'£ Jc: .:b R jy, cü.Vi ESPREMEDOR NOBRE. -

a .sitL:aGão do Icd; íoi alioiada jeclarai^.o vei.cedor. ü motivo da alteração foi o
seçüM-.io. (j ii.; . '! c; Jo.,!.;G ..-coc^dv 00r 'Ri 3oreseniado proposta e habilitação

conforme editai íso dia 1> !.i sR:(/4 i, as 14 ..,;; 48 fioras, a siluaçáo do lote foi finalizada.

''>^4 "4: Rari/RR, •: R ;;; r:-r-s iri sv • (9) CARROPARA LIMPEZA
PROFISSiONA... C:/ r-ACiCADE DE 28 iJTRQS. COM ESPREMEDOR NOBRE.-

a sitiiaoá;". oo- ...tr; so alí- Ja o--3 ícijudicado. O mi.f.vr, da alteração foi o seguinte:
Transcorrij ::s ic-. ,is 0.3 8; .os •.-•3 í.rocecs 3 ,'0, cnaiise ce proposta e documentos de
habilitação da empresa vencpriora. adjudico em favor da mesma.

Mo oia l2/Cl;2o.?C :ií (4:4:> â3 i^cas no io'^ (9i • (CARROPARA LIMPEZA

PROF-iSSIONAL CAPACHdADE CE 28 Li rPOS COM ESPREMEDOR NOBRE.-

pe io cii -3 lO CO- r-cn*;! pr^' : ' 3 c -jL -c.o coi lOte da licitação á empresa
MACHADO A MACHADO SUPr.iRMERCADO LTDA com o valor R$ 2.000,00.

No d: ILA ''21. A is 14 .d.i-i r .s oío; o- lERA iJUüIDA INCOLOR FRASCO

DE /"5t3\ I. - si .a.Ali, •. 1i( tb foi i!'.er-:idd para: airenmiado. O motivo da alteração foi o
seom . c.c,.di.r,( -) eiei. b ; ;; o. 1 -• ' c; jO')'.-) 1 ncà-raias-OS. No dia 08'01/2021.

às 'M 2õ 44 iunac a s'iuac;,') o r.-,-; 'oti li-.c-cxida,

Nc Oi." êft/:» '/.-ir. -í: i-; -S. 1 CR- •>. , A LfOU'OA INCOLOR FRASCO

DE 74'j\d. - situação d" ;• de íc-i Miimada cara decir-aado vf.ncedor. O motivo da alteração
foi o seoitiriie C ocante fj; i,; .'rnct cor por c.-'" r.pror.entado proposta e habilitação
con'cr:---r !•: ,licj 12a c2C4 1 rif 08 hciaí. i sifuaçâo do lote foi finalizada.

No dia 1?'0 ";1(V,-1 4., 1 •; arp-ir; r is no >a^e CE^A UOUIQA INCOLOR «FRASCO

DG /50k1L - a siiueçact o.-» .oP 1! oiaoa i^arr ud dicsioo. C tr.ocivo cia alteração foi 0
seouinio. Troiisro. iüias tonos is fes-- . no pira;es.so oe analise oe proposta e documentos de

haíjilüac.Ttc na ':-.ii|;ri,.s:.i co: 1 ci|j a.c (.1', r mpcaia.

No dia i2/0t/dii2i às 1o:4r.:r!4 po-vís. no loto DO) CE4>A LIQUIDA INCOLOR FRASCO

DE 'SC-'--. oe. -líUc. d 11 mi - ; lem .j-piid. o.ioo d dl,elo <ic lote da licitação á
eniprií' 3 MAcUpi: -.iniAc A Tc , ii.t-''') rei .1 vaiei'' K.-i) d.649.99.

No ciia -là- !1/.?020. à..- i i'i. di r.om;.. .-o lote <. I) - CESTOTELADO PARA LIXO.

CAPACIDADE fiE íi 3 LiTROS. - a situação do lote foi yifrirada para: arrematado. O motivo
da <aíi'ir^i,c .-t cr ;tn Ac c : r • 'iVcrcb-c ;• i•c'" ;' o.d.OaooC OCO 1 mült'salc)S-05. No
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dia t'o/(.. i '^C2'. iii, I tici.u., i U:-, iifi&ii/adG.

No ,0'( • : !) • NOSTOTELADO PARA LIXO,

CAF^ACiDAüE DE 8,5 LiTi-N}S. - c. ciluGçâü Ou loie füi allerada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o fíOvjüirit-;. O licitafiu? foi cJaciarado vencedor por ter apresentado
pro(x.st'' e cuif-.Mo •. r.,!,il iv :d.is 15;46;22 horas, a situação do

lote foi finaliza dai

No ãf f-(EÇ" '-OTr . ^0 !o:e ^- CEST07ELAD0 PARA LIXO.

CAPACDADE DE 8.5 LITROS - n <iti.iacão do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

de olter.-íç8o fc o ^•-o . c : ca:--- ! as fia' s do pr-.icas.so de análise de proposta
e docurnontos de tciüiiilaçuu .j.j empresa venctidoia, aojuoicu ern favor da mesma.

i\i() '2/dàs a •':> 82 nora:-, m 'oie i . <;:ES"0''"ELAOO PARA LIXO,

CAPACOADE D£ H,5 LU>'<• aS. - peiu crirefio de menor oreço, foi adjudicado o objeto do
lote da iici!aç..io a emcesa ;v./.Nv"é.:L AI/i-LR^vL l)!í SOiJc.A rli.Hü com o valor RS 2.499,99.

No dia 19/: 1/2020 as 15 1T2Í. horas, no lote (12) CESTO DE LIXO COM TAMPA CAP.

8 LITROS COÍv' RLDAL - siLiaçâ • o!c f<:.i aiieiada n ira: arrematado. O motivo da
alteração loi -y ^ognií ie: .n!t.,)ti/:ação e'•aiaoa :u;rvi iot: p:<l0aop00001_multisalas-05. No

dia 08/0 ' '20.1'' e:7 11 27'A ' 'n- : :-, g siii .--ção rio dite foi finali.?eda

No d a da'0i/?02 , ás • ' yj-.A i horas no oie «121 CESfO DE i.iXO COM TAMPA CAP.

8 LITRC»S PEDAL - a :.:!L'.n.ão do lote mi alíerac : para- declarado vencedor. O motivo

da ader-ição foi o -em. inie Ci lisüaiite ' iieclaiado /encedcr ;)or ter apresentado proposta e
haí:'ili'aí:ãf o-inlrrr v m.iit i 'vo dfa '''"O i 2021 ás 'n: livao horas, a situação do lote foi

fira' .0-.'. 1

No di-^ lE/O'! '2: 1. a; ' ã.nf; 00 horas ncj 'Oie (121 - CES TO DE LIXO COM TAMPA CAP.

8 ijTiáif.Ti «..Oív 'EDAL • ..çà.' riu .oi:; ío! iiiu icida para: adjudicado. O ntotivo da
alieraçHu (ni <. seamins: 'I rae -norridaí: to.ies a.s rases do p.-ocessu de análise de proposta e

doou '•'C 'lie;, m: i :i c. jjres i c .drx-a. .a.'it m:(. e'ii írAorda mesma.

"CS '2/0 2 A. •• .0 hoo... o C-. t '• ;. . r O" J OE LIXO COM tampa CAP.

8 i-iTP;Oo CAA ' í'ri-/ L - pnl.i •ntérni de rsr.r t;-'n u i j ouiuicado o otíje o do lote da

licitac ã' ci enipr::. >a M/XN .d:. A'>'iAR.M- inE ::- 'JUoA. "^11. HO r.om o valor R$ 2.699.99.

No dia 19/11/2028. ás 55 '2.27 hci as, nc lute (LT) • COLETORA DE LIXO. CAP. 120

LFROE C ROAÍ.TiOS. M/aARRIAL I^E.ÇlSTENl E FAClL LIMPEZA, C/ ALÇA. - a
situacan '::'u pu- f n .Otoiar;: para. air- ei ido L) - i,'!Ao da alteração foi o seguinte:
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Atua! zaçãü e'fc-t...iOí • se: .'idc'! : p/ O •(i:)! _iriMi{:&al.i.s->)5. Wo dia 08/01/2021, às
10:2v *-:;-i noraí; i si.iiaçái; rio lote ic. ato

No aia 08/01/2Ü21. as 10.29:09 horas, lio lote (13) - COlêTORA DE LIXO, CAP. 120
LITPxO:- C/ RUÚI.üO.S, iVi,'Vf£R|/\L RhStSlEi\TE F/VdlL LIMPEZA, C/ALÇA. - a
situc ^ái: jo i'.. I! 1 li oíleradõ praa; grr O n rdivo d 5 alteração foi o seguinte: O
coordo-iadof - 'O.L Ll D/' CL! -TiriC .Jasciassiricou c fornecedor: MANOEL

AMARAL lOF: SO JAA f- IL' iO Nc dia (. Od'i/v io 1, tis ' 1:2:j':C'? horas, a situação do lote foi
finalizaoa

fvJo da OSLVi'/•!,!. ás : 1 28:02 hcias oo lote (»3) • COLETORA DE LIXO. CAP. 120
LITROS. 0/Rij'Ai - i0S '.IA i FRIA l- LF.STF.NFA. hAÃIu LIMPEZA. C/ALÇA. - a

süi.a d l • •'.-. tei rca oi rri deci "i: .o ) ''.'ir.ei cr O ar da alteração foi o seguinte:

^ O liciiari.e Io: det.iarsd') vencedor por tni aorese itadc proposta e habilitação conforme

editai. No dia 12 01/2021, às ).o:46:37 hor s'., a situação no lote foi finalizada.

M:)d'ü !2/Ci,20 f , ás !0A / 37 ho av .-o loU? (rv . GOi.f-TORA DE LIXO, CAP. 120

LIíP:>'• R' •• .:ã. !A"« cRIaí i LíisrL.NT!: í-.ácil limpeza, c/ alça. - a
situação o-.i -O' I .1 fOíeí;?'.a .isra; . .'oc;cuc. O n--oi!vo üa aLeraçâo foi o seguinte:

Trai isoei ridas to A.;; as fases do p-osesso de análise cr proposta e documentos de

habilitação Ja enpresa vir ceilora acjnoit o en favoi da mesma.

LR r ia vá;- ás lá dO OZhoms rc 'ote 'i3. • COl.RTORA DE LIXO. CAP. 120

LOIP-iv RLad/dCá v'̂ . -::rial iM LN' - L.dr. ; lidPEZA, C/AlÇA. - pelo

critério CI-; ntenoi (.if^so. foi adincicado o uiiie.ü do ioií-: da ii.-.itação a empresa MACHADO &

MACHADO Sv.iPF:fd.'lLRCA'20 i.TDA cnn r) \/;)!or Fâ 3.000,00.

No dia 19/i1/''.;i/0 ás 1* 13 32 hora., no lote 'ia) - COcL-TORADE LIXO, CAP. 60

LITRA.'-- C/ f'A'" ERIA' L '-'.•••S i L" a" > LIMPEZA, 0/ AL.ÇA. - 3

sitiracão cii .ole- uji .-'Lei a . ' i.mra: r. a.e.aio O .-noaw cirr alieração foi o seguinte:

Atualização ife.' a: a • so' aaor; pxi ja :r.3L/)ü1 ci., 'i-ai-is-Oõ. No dia 08/01/2021, às

10.29.eo noias a atuaqi.io oü lote ím i/n inzada

rP ^ i 0.v':'!A'V. 1 as A .;«i;rt8 L' r.; ;, ) L.'i: , ! i; í;O:J:T0RADE LIXO, CAP. 60

LITFDo. C/!:;('L diiC.MA" t/RIA .-M •:LTfc, ;T-ACl. I.'MPEZA, C/ALÇA. - a

silu-i ;ã,' oc Liio o: ai''''rí>(ia para; arr auvadc. O a oLvc ca íilleiação foi o seguinte: O

coot'.itva io Cd i; R/a ;d'.V''/\ CÃ'. F"A •'s'/) - ,'es:dass:Lcou c fornecedor: MANOEL

AMAR/i.L dl: SOJSA FILHO No dia r/'í'0 I/2(././1. as 11 28 12 horas, a situação do lote foi

finaii: a ia

27/01/2021 Página 63 de 151



Nu cia 03/01/20^1. .is :: .ld.\2 horau, ri iuie M/ COLETORADE LIXO, CAP. 60

LITROL, C; rodízios, O, ."'c:RIAl P.tSlSTEW . E, ("ÁGIL LIMPEZA, 0/ALÇA. - a
situaçau Oj !o:& rc aiZ-Tadí- ij.iry: deuiaiado v ííioec or O motivo da alteração foi o seguinte:
O liciiante foi de.-:iai;?do vencedor por íer aprcisenteclo proposta e habilitação conforme
edita», rio Zio . ):48 ')(• . tm, . 3 : rc.. ição 00 lote foi finalizada.

N(wRi •I2'01I ,.3 r 00 horas. 110 lote COi.ETQRADE LIXO. CAP. 60

LITROS C. RCZ-Z DS, R vZZRIAL i^l-rSfSTE.vTE. FÁCIL LIMPEZA, C/ ALÇA. - 8
sitnaueo do 'fore í j: oiieiiK.a i ara: aoiodieado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Trao.-r kiiichn i. d, s do proer-sso r:e r^^ Sise proposta e documentos de

habji\-:r;.ã') o<i c .1,. e-s:' \ ..tedora. cCii.c oO eo 1 .'.ivor do mosrna.

No dia 12/ÍM//-); 1 ;is 1' 4B:»)0 hrtran. no lote <14 i - COlBTORADE LIXO. CAP. 60
^ LITRO.S. C/ROniZiG.S, MAl r RIAl RfcSIS TEN rE. FÁCIL LIMPEZA. 0/ALÇA. - pelo

critério oe mr-ino'- preço, foi -r ri mcadfc o obiõK. 00 iote da iiei'ação á empresa MACHADO &
MA». cj»,'••':• ,.i\ .» ». IDA .('i ' o «• cor F .V . .íTVj.Ld.

Me d.a f-)' !! tfviÇ.vç horas, te Ida . if S- COm jUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA

CüLi-: .'\ 3:-lí:T i- '. C.AF. t^i» L'VrROA> GGr' T'.MF.A jE VAI i-j vt M. - a situatpão do lote foi
aiteradri para: cr ea,auado A' motive do altmacão foi •» -.enuinte: Atualização efetuada -
ser.'!;.':; O.-:' •ac p '» '' r:ir •>8/»': Ar:?'' :r; 1 WH 22 horas, s sltuação do

lote loi 'inaiii.ado

M ? 0Ã''0. I ü ; ; : no:-'s em:: Af^ GOtvi.it'NTO DE 4 LIXEIRAS PARA

COLETA SELEI! .'A. C/-P. AP LDROS CGLí TAAIf^.A CE VAI E VEM - a situação do lote foi
altoií.d oar V d- v- . to-'or Aí '- (>••»./" ''a 'ii^ tpca - foi o seguinte: O llciiante foi

denici . !,.• .»; .(/ , r u; :,c 'senta»;- A'jp -.--... <} Ire 1:1 jção conforme edital. No dia
12/01/2021. às 1A:e8:G9 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12.0/2 »:'i, .13 1 a:CE horas. 00 lote ( IA) • CDNtJUNTO OE 4 LIXEIRAS PARA

COLÍ-iT/i S:-.c E f iV A AAP .A" AA; RQ.A CvA'\''! 1/\í/!PA i.sE VAI z VEM - £ situação do lote foi
alter:.•!; para cJ .A . O .o .voda oit ;ip.o.- ii>: o -epir «• Transcorridas todas as fases

do prfjjcessc) de analise de prop-osta e dtjcumentos da habilitação da empresa vencedora.
adiii''it: ' em A-r/-. .pi n.esui

Mo Pia :A'0!/2PA1 .n. iA ' !;;f'A horas iMÍ se/l':) CQMJUNroOE 4 LIXEIRAS PARA

C<AjI.1- A-'. AA-:.,i: •1....^ '/..x!-- ' ') ; 'IFA r.] ; j./i j íp.ç. , ;,i_- VEM. - pelo c.:"itérlo de

merioi pin u oi ,i.iUidie.!'Ao obieic de lOte ia iiouar.ao a empresa MACHADO &

MACH/pDO SUPFRMr-R'C/P.)P) LTÍ"..1A oom o vaior RS li üGO.OO.
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No dia 19 1 ,,9( 2C , àa 9.;:5:58 >. .• !oío (IG) - DESiNFETANTE LIQUIDO

FR/\.:".i. J Ot )óiV!' - s.:'iaç.:>o c j Io i )i ill- rad.) paia. arrematado. O motivo da

altor-iç'a fj. : t; Aiii . ,;:,iÇãc ai • jí s o. p>, í)ac|jOL)001_multisalas-05. No
dia Oa/O I/2021, ás '>'\ :2Q:?>2 horas, a siluaçáo do htc fo! fiii.alizada.

No dia 03/0' V02i, às M:;'3;32 horas, r o io(:- (-^6) - LE-SIN^ETANTE LIQÜIDO

FRASCO D!-" I».i_ da 'cO fo' si.ersda para; declarado vencedor. O
motivo da d!; v.-,. ... loi • t-on i.' C r.v Co : ••• n.. C. vencei;Ci por ter apresentado

propost.^ e iial.^iiiiaçâ:- vonfcniie aditaí. l io di-s CdO /Lc.í 1, -Cs 15:48.17 horas, a situação do

lote foi finaiizad?

i\o oia '!2CJ'iC'i.t2 C .3s 'íd:4o:17 ru/ra.s, no ioio ('ib} - DESiNFETANTE LÍQUIDO

FRAÇ(/Ç DE : - . si .iaçor v. j lot- -.li ah JiaOa (>ara: adjudicado. O motivo da

alieivi.vio k: o i-i.i; r,' vv ;•.!> 'idas i.scas a - la-.v •- d j piorasso de análise de proposta e

docuineníob de h.ãoi.itar.àG d.a empre.sa vence-.íuía, acijuoico ein favor da mesma.

vo >. fc • }.'ô' C . às 17 O'- 'd - CE 5' -V - ETANTE LiOUlDO

FR/\F''' h IjE 1'' ).")-/| . íiitéi o rc rnr :! " | . .. .'.o' adjuJLsado o objeto do lote da
IÍCii<iC- ' • :,i.- ' rdivi I ,Â'.7\R/d. FE •.•.•..'E- • , it. i.on; (• ^'úior R$ 13.498.00.

No cia 19/t ;/2ü20, ás 15:20:46 horas, no lote (17) • DESINFETANTE LIQUIDO

FRASCO OE ^d-OOVil. ; sduação dn lotf; fo: Otei.acla p:^r;3: ai :-ematado. O motivo da

alteracào foi > ,i r .; Atu.i'z -cão '̂ '.oh p.clõ sso/O/r ov.iOaopÜOOOl multisalas-05. No

dia 331 ' 7: • ' : I ^ f j' 'ii ^ilizadr.

No , .3 Oc O aí, !:d3:41 horas, no 'ote Çi7,i - OESíNFETANTE LIQUIDO

FRASCO OE dOOOi.H - a situação do lote tci alta ada para declaiado vencedor. O motivo

da ímer. ição íoi o seoi.nnlp. (.• licr.ante iol neclarado ./encedor r.of ter apresentado proposta e

h;ah'l. -n.ao c.i uo • • .-Na! Cf,, lia -'h , .V 1'j ..1. horas a situação do lote foi

flnaii.:. da

Nu '.v.à / í/3 './"'.r 7 ás ir74o-26 lioras, nu lule {'•7) - ÜESINFETANTE LIQUIDO

FRA.SCO Cc .' 'C O\/iP s laçáõ do Iosí íoi dterada [.afri adiudicado. O motivo da

alt- r iva. 1toi í. • I le I (.ia • .» p.nsoas-io oe análise de proposta e

dc>ci;íi.f-m(;-. .i-.i r 1 : •; • orfíwa .-'t' •: O •.•m f.-ivv-r da mesma.

i/o '?-7 C ó; ••••:A.4:2e -.eras, -oc-: • t ESIN-ETANTE LIQUIDO

FRASCEí ti^r i V' Ci:. (..;io uritéiso c'o Tion.ar |.'eç. tvj sdiudi-xdo o objeto do lote da
licita.sá' d K.-np , '..lAivOEi. a'v'ARA i F Ê')ti:C3 f i' '-.O . .sni :> vaior RS 16.999,99.
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Ivc ci.d 1 . i JL-O, cu- , ; L,:; ; -S • CcSOOORiZADOR DE AR.

FRASCO DE AOOML - a siiuação do lole foi altcada para; arrematado. O motivo da
alteraooo fc i o sO iLiüde. Atijo ii ação • s;. '/idor pxl jaop00001_multlsalas-05. No
dia CB/01/20/.', i,\: I 123:53 2,oms. a siíi a.pao cio i >U; fo' íioaiizacJa.

í <=. 2-'/'»3'.,v ' 1 V -s:-. I;;: .j. • • :' >r . OESOOORIZADOR DE AR,
FRASCí."> DE 4()0M[. - a siliiação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alier ic.ac' ioi o seoL-inte O íir.iante 'oi rloclnraclo vencedor oor ler apresentado proposta e
habilltar;ao conforme ociital No dia 13/0l/.'f031. àn i5 49:29 Inoras, a situação do lote foi
finalizar; a

t\.) cid iz'U ' 203 i, as nor.-i.e, ao loia ','.8; - úcSOüORiZADOk DE AR,

FRASCO DE '̂ iíJíJfviL. - a stMiaçàC' do lote fci alteiada para: adjudicado. O motivo da
alteraçac» ioi o seouiníe: Transcoriidas todas js faoos ao processo de análise de proposta e
documentos de ha:nil('üçáo do eanpres-i Vvmca.oia, aojüo.co tem favor da mesma.

- C: ^ • >9 : . ^ d 5SO i OE ZADO^ DE AR,

FRA.SCO DE COOsi .. - polo critério tUr prfíço ío' adjudicado o objeto do lote da
licilocá. ó omcios.. it:ACH/\DC & M/.(N lAC o S JPI-EMEídCADO l.TDA com o valor R$

1G.5'J0.30

No cn ld-ii/:r. m '5 • d d hc- • a ,vc ' d • DETERGENTE LIQUIDO FRASCO

DE bOo vlL. - a .N!ij,-,.cão cio Ict»- foi a iecioa cara oricriatado G motivo da alteração foi o
seo. Ali! ; ir afeta 1i ' -.ervin - p/idoi piOC''*" mr- tisalns-OS. No dia 23/11/2020,

às 1'-' '42.43 lArry , sitiiaçáo Ou lote ca Ioaiinda

No d'ci 2:vi'/V;VX, ás 1C;.m .Ar hores. Cã toro ("9. - DE~ERGENTE LIQUIDO FRASCO

DE bOOEiL. - a rituacao oo '..ví; oi aHí-roci-n a.irc. .iritin.nta ,'o. O iT.otivo da alteração foi O
seguiní.} O looroer.idnr - ').i Fi DA .òl VA CEi ESTINO - Pesclassificou o fornecedor:

ALMEiuA Fd-F'!-:; .a i. COlv/Ca :i: D D- •CC E'DA. ESOOi.AV AL.lv: No dia 08/01/2021, às
11:30:59 hor.?:, a ^i(, ... no rio icr^; fo: í : icr .md./

Oi). j' /. I,.r . Oí ! Sc- O f j . . , ...,L a • .n. i •..RE-nATc clQUiDO i-RASCO

DE 59 )iviL - S IacOo du "as i. »: aiteracia u <ici: c'c Imaci nvencedor O motivo da alteração
foi C' so ]i in C' i. dl! •<- • Fi.adr .. (''rp-C' i-o ncã; Jn oroposta e habilitação
confí.,! (. ediicl. Eo Cia 2 C di:cy. ..D riuras a situação do lote foi finalizada.

- O'/ F . A . ' F ^ ' F-G E ""E _!CUiDO "RASGO

DE o''' '' vL_ - ã r LI .'y-> do i.itc foi aiic! i(ic. p.ir.i !C:..:o.M:aüo. O motivo da alteração foi o
seti>.niF' : 1'?i<; :r: 'L'nn '.cda ; <• (Fosoí: do i n . ••.••mr, -|o rin.siVp rj.:; pioposta e documentos de
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hsbllitcíÇciO Jc '•íTi'Or<'̂ c->cí '*0i" T-H _;C'r"(, íiCÍJri' C ^ íVtGi:'1*1 lü.

No C'0 1;?/.V;/-,V?1, ns ^5;.9:'h=; hc-?. Gi. •o-.-:- ' : URGENTE LIQUIDO FRASCO

DE 500;v:L. • pt.-.;: Griieiio Og ni_:no: o *-.í ,.cg oí aciUGicado o objeto do lote da licitação á
empreso MAGMA,JO !i MAGMAGO GJ;-ERMERCAÍ -O LTDA com o valor R$ 9.000,00.

No ri,o Ib/H.oT.-AV .l-s i j 3 **04 Poro.;:, no loio (2ü) DISPE.NSADOR DE PAPEL

TOALHA iNTERt ("'lHADO 3RANCO o f.ituocão 4n lote fo' alterada para: arrematado. O
moiivo Co ai. ;;í í;i: io Lo ; -.fM;,,;!* .o /, . Gietuada - servidor:

pxlOaopCOOO I n.o l'.-iias-Or. tvio clia ílb'',-', 2'.'A 1. ás i'l:.';*i ;7 horas, a situação do lote foi

finoii.oo ,.3

No cia 08/0 i';;03 1. às i tAr -O/ hoiris, no lote (20) - DISPENSADOR DE PAPEL

TOALhA IM i ER La H,LDC tá3 L*gcu ;. . c ..>.*<• foi a ierada para: declarado
veacecin* O mon' a :le aileo-íi^ao foi •: -cci in' *• O lif ittifáe oi deciaraao vencedor portar

aor-ssoniarjo f.ioitiosni a habi ri-ic.oo conforino ••oitai is :• cIíh 12/0 i/2021, ás 15:49:47 horas, a

Sifii;f.'>ã',i do !*:•(.•; ''oi fi'.eiÍ7a.jri

No rüa A'0-. L'0;'i a: ; 3 4 : 4 ^ L:*; y;, *,o ioicRA) >- DISPENSADOR DE PAPEL

TOALHA iN TER' AA, -lADO i3RA'jCO • a situãçá: d luie L.i alterada para: adjudicado. O
mctisc' da aiícisc Aj á. c se !i;;n'e. Tr.a,as tn Iíi : roMí':; a.s íAses do processo de análise de

profiosíLi o ü'">ou vieniij:; de hai,!il!i;',ç&c da oiiipiesa veacocíji."., adjuoico em favor da mesma.

Ac ma m/O-ídd"!/ - às A*/ noias. n., a,a, A'n*, - OISPENSADOR DE PAPEL

TCAl,-.A ii\', LT- - n/LõO ••-L;.\iCO píL.j i;ni At:*i js r-.ar or (i:eço, foi adjudicado o
Objeto lote de • <;• a nanresa > MAlL-ÍADO SUPERMERCADO LTDA

CO'" .) ai.ji R.:, ! íL' ),iA'

No d 3 1'?;11 aOL".) ás 13 5.- 39 h.uas, no ioA, '2') • DI-SPENSADOR DE SABÃO - a

sltuaçc . (•*• , ) •' aí 3',5; :• i *0 ra.cniaL-.'*'; ' .-ii.ua al-.eracão foi o seguinte:
Atu&!ir.;.cão e*e t"3d,-:, - o s' /:do px.í;-: «[''jOL:!) ' rr, in ,G,b,s-05. No dia 08/01/2021, ás

Í!0'•-t ' íGá, ' í i',;i (fiaíj/GTca

No dia 08/01''202i às i-..3?:-44 horas, no 'de (?') - DISPENSADOR DE SABÃO - a

situac.3' uo I'.'f.i 3 if?r;-(t3 i dsci;: •V. ''CôL ii !o ,v'j G.) olteraçâo foi o seguinte;
O licitai,ve Ld; dar.i.-ny.Jo ve!i.::e-..Gr ooi f-r :.i: •'esn iu.tt<. prr,nesta e fiabilifação conforme

edi'V'. Ao dia 12•••.' I /021 ás . •!;õu:Of*. '"na-., a v.rn..icão do lote foi finalizada.

No pia 1?, 01.'?d*>L ss 15 50: 36 horas, no io'3 {2 y) • DISPEN.SADOR DE SABÃO - a

situ.-orrj :!,, L.;n ",i 3 A- ^ a .--'jv.•hc',,c C- •. divc da cd a.-açâo foi o seguinte:
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Trsnscorricfcií, í> c.is i.. ía:-;„3 ..o p- n. :ia a o ca proposta e documentos de
habilite .•-ão da í;' ip':'3;n vciici^iora ..i.iuiJiaij en' ov niesína.

No dia 12/0!/;;021 às I5:50;06 horas, no lote (21) - DiSPENSADOR DE SABÃO - pelo
critério oe r-.ercí foi adii d cad: o ubjeío do lote. da licitação á empresa MACHADO &

M.AC Ha DO 3i;P.c:-.Mi:'"tCA00 v. ••"CA .-.•rr. F.S ' .'/Oj CO.

No d:o lí-io !I.TO. i' ,s H-to á 3- hor.; -. iic ir)',c f22; • coCOVA SANITÁRIA - a situação do
lote foi alterada pam arrematado O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor. oxiOaocOCOOi mi;Uisctlas-df.. No dia C8/01/2021 às 11:37:54 horas, a situação do
lote Uji fA;di.:ori

No d .i ' os -i-iA-c* r ;• iioro.'. ,,1.. =f;ie (22 --SP-OVA SANITÁRIA - a situação do
lote foi alteraoa para deciaraao vencedor O "ootivo da alteração foi o seguinte: O licitante
foi declarado veiicedoi por ler arireíenlado proposta e habilitação conforme edital. No dia
12/0i/2v'2'l, áv I:> ;iccas. a siiu.ote lOi finaiizado

No r'A 12/CT/2n.M ás ifVrC 'p hcran ao 'oío (2?; - E3C0\'A SANITÁRIA- a situação do
lote ío! -rlõiaca '.jf;-. . ;0|i: w aoo D r^ o ivo ja ariõraçac lia o seguinte: Transcorridas todas
as fases rjo pror.ss.so vje ariaiise de moposta e cur.iurnrínPts de iiabilitação da empresa
Vencorl. vy, adji.ici.o i-ro f.HV ' d;' iTii-i-o' a

No dia rmi/?:.)21. às 15-30-1O horas no lote (22) • ESCOVA SANITÁRIA - pelo critério

de ir.an...r c-eço . m |j oi)j. io •<' o T: •; , ao a empo.-sa MANOEL AMARAL
DE SOUSA Fii.lí-' coa c vai x Pp 73'-) oã

No dia 1';•/ /2ü2<ã c.s {Ó.42: " i nor c; ii.n ioie (23) tiiSPONJA DE AÇO, PACOTE COM

ESPONJAS DE 8iS, - a sinjarao do lote íoi alterada para; arrematado. O motivo da

alteração foi o ' nri Attaíí.-, çao n.i larla • serviom ox PaoíHXiOOl multisalas-05. No

dia tHTO '202'', nv, i3.4V.f;3 noras, a snr acáo ck: i -t-: íoi 'inalizacia.

Nn ; CTnO/a : á ; 'pm „ . . ; m Vi ESPONJA CE AÇO. PACOTE COM

ESPONJAS L'if 30. - a sivvacác oo ir ln i;v aUei ada par.s; declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o sn-p-ãnte; Após fü-àlisc *i'-oii ;; •riSíaiad r .'jue fornecedor apresentou todos

os üóCi." v.-mn;.. uo,.;; i.i n... No J r 12 Vi.•'20::' Ts 15..>0:24 horas, a situação do lote

foi fiiiaO acía.

ivt;- '!!,-> ; vfi;.-! i, à.s 'tô:3C':2a iK»r-ts. ao nne iSói • riSP^CNjA DE AÇO. PACOTE COM

ESPONJAS DE d.T a s' nacar; do lov- ici ald-rorio pam nnindicaoo. O motivo da alteração

foi o r; ;pii'rrn i -uv-cnoiv ' /c-,, :•' p r.i o Jn análise de proposta e
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docunHíiitos de dn onipres.'; veiicedora ad; ic-ico em favor da mesma.

iVvt li/Odd 0:.;^ - iO : 2 - 'o-C vJJA OE AÇO, PACOTE COM

ESPONJAS CE oG - peír, ;:;iteiio de rner.oi prooo foi odjudicado o objeto do lote da
licitíNãr a ftinproo.-. >REPRES E COídERí IO [)E I^aATERIAL ESCOLAR ALIM COm

O Vcic-r ; ;2 -íOUO.';''

No ' r ir v' n la. no lote {2V- ESPONJA DUPLA FACE PARA

CO/.T'! ; '̂̂ . - a í:!:..3eeo 0.) i jie dJ aiiorada para' ar.'-t!m-ri!aa.'}. O rriotivo da alteração foi o
seq'jir'~n .Adiaii/•- ão T ; :;,-i o-íldappí.noo : m )'!i5ig!.as-05. No dia 08/01/2021,

às 1;-}' bc '•-ara---. ; '!••;.» p. :• iate íc.. íinaii ;-i j •

Nv- dia 08/01/?0? l. às 11 ày r^p, horas, no lote í'^-R - ESPONJA DUPLA FACE PARA

CCríNi- A o .ihK/.o c(.i In e 'oi aiun-nJa i .i. ror .ataso. O motivo da alteração foi o
seauinte, O coc ienador - .''.íEl D a Sit CEi.ESTINO - desclassificou o fornecedor:

MAivU: .s n A," sihh'-- ' i-d,' . i\v-i h'8/i'';. n''. 11 .hO'Í9 fioras, a situação do
lote to! ÍMmi.ivida

E''; .-o Oo;d-|..i is •• • .>(. iS • ra:-. n>v •>e Gl • Sí--'ORoA DUPLA FACE PARA

COZINHA. y Siioação Jo 'oie .r i alte ac'.-,- para: d'-;':!ai a..'c vencedoo O motivo da alteração
foi o ji||i;!e Ç '' ;i ,:r i;- A. >o •Ar-r i. - ripreneoíado proposta e habilitação
con "I! td A; i. No cia ;2íG i/diiJ i. ,:is iò.50:.v^ noras a sim.oçào do lote foi finalizada.

. •- . AO ..'-•A - "d-A Dji^LA-AGE PARA

CCZ-•• A, • sioir Çc.L c-0 !')ie ,)i -il c.r ir.!a j.ua. .id..!.':i;ed(.. O motivo da alteração foi o

ser/jinl.- "Viansi CAva: • s To i.rocosS': de enáR^r fie proposta e documentos de

habiitáf do 1: ••:-mAn..f.- ido: i' j hiv' v '.jo ivios.oa.

•A-;, Kn-oo ro: r; z;;,- (,:i I.O.-; /O, •> .. OOOqMJA DÜ^LA ^ACE PARA

CC.-- "'A,., peili -.iif-.AK •a--- 'r.c-co. .-iC;acu .i :•.• a objeto do lote cia licitação á
emoresa MACHAGsd & M.AN-IAi O 5;ijRf-RMt:RC,u'.d.) l.JüA cfim o valor R$ 1.200,00.

No C A :9- : ía:0.2o ás U>^9:09 heras, no lote (J.';; - FLANELA ESPECIAL, MEDINDO

60X40CM. - a situação do loie t >1 alterada oarg- arrematado O motivo da alteração foi o

se<i"'Oir A'-.:.-.ir:'c-l i-.vi'',.|.. -.c *G.-;' i m.r'cnpíldA)' < iç-iia;: 05. dlo dia 08/01/2021,

ás 'i' i.?>2 horas, a siiuaç'-": <]<•• 'ote 'ui firiali/ iid--.

Nt; V <j l/_ i.í 3, I At' .1,; ncfcii ínj "jir '/"'i I ..'\N'tLA E-SPECIAL, MEDINDO

60X40CM - a situação do loie foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o :Pf '.•l"t>;' C» I j "t' O c. :••• .••fif •' cf.do' por <.;r ap.f ;eatoof.) prodosta e habilitação
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coniCH-!!'; eGit;'i. :\t: na 21' ;I, <:g hji. o ;; MíiJc\;áo cic iote foi finalizada.

No din •:2/C i/?07 • • 5 ni.ro. ro (ote FLANELA ESPECIAL, MEDINDO

60X4CC'.V1. - a situação do lote íoi alterada para. adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinio: íranscof ici&s 'ocla. as í-ar-es or proce.sso de analise de proposta e documentos de

hab'lilaç:'0 oo ei;'; lís.- i ;••!•• ad ; i s''a íavi i. ca nv.-;s: na

No dia as 'fA.'-;;; ...o hora- ro lote -L ANELA ESPECIAL, MEDINDO

eOX-ríiALM oei'; cr,ÍOI io do •.iei.oi ^«rüGo. foi ac uoicauo o objeto do lote da licitação á
emorosa MACHADO 8, MACHADO SUPERMERCADO I.TDA com o valor RS 1.500,00.

No clia 19/lA2o?d I íicics. ao ioie (2o) - GUARDANAPO DE PAPEL.

MEl>iNi"iO 20X23 • n s íi a ia :i i lon- loi alterada oe:,v ar-emataclo O motivo da alteração
foi o scíumi'-. uel.d.v;.\;a>í,:»o se' «.• cor, ptoOaoíaOOÒOI. multísalas-05. No dia
08/0 1/2'I21, ás 11 br liri.'?, a siiueçáo cio lote foi finalizada.

No d-a 08.0 ; 1, er : . F no v-.e .>A. - GUARDANAPO DE PAPEL.

MEOiNLiQ 20X23. - a ssiíacao rio lote r-ji alterada para; declarado vencedor. O motivo da

alte-acá;' fo. :i sejo.r^^e. O ' • .-•e-!.- ...i .'i '-.jeiaa.) v?;".. ad!-;! ^ o: apresentado proposta e

habili,a',\,o conlcT^ie .rrairí' iX , .iia K AH/OCSi as ib'AO.õ;'. hor.á.s. a situação do lote foi
finalirr;;," a.

No dia 12/01/202 1. 15.50;52 iioias no joie (.261 - GUARDANAPO DE PAPEL,

ME0iiX -..'0 .-'ÕX.CU - j r iiaa a., >lote ' 2 a ter.ida píf..r .i{í;,'d:cado O motivo da alteração
fOi o sr- aiare; 1 re cC'"ri- O; ! )o.j>r ; - f.ose s Jo de análise de proposta e
dc>re-cr Vos de ic ni tcvol > ria ernp r; ,a , •; iceoor n .inji Jico em favor da mesma.

'•-V ...r M o .:C ; •; - 3 d A- DANA=0 OE PAPEL,

Mc.D " 22')'2;- - pele •. Air mener c-e.:(.) ír„ •idiiirbc.-.i.do o objetodo lote da licitação
á eiiip.'.:-.n MACI" A[.'',i lé .v''.wV i/'.i .r,.i (i; Jr U'MVieRC,AL"J í i'"</• corri o vaior R.$ 700,00.

Ne uiu 19.1 és 1.3 50 i i tor,-: ne lote (27) - INGUTICIDA SPRAY DE 300ML O
FRASCO - e si:.ki..2.i dc !• !.C . efeiiui r per., erron.emdo O rv.c-tivo da alteração foi o
seqeiiv; •: AAíeXrr-çóo ofnín.MV- - .oivirici O'A.aoiiOOPG : inelr'sala.s-05. No dia 08/01/2021,

às ' Uii; ' ...'C-i . I i i; C.r

Ne !. H/01/2 Ir ' às M '• - • ,,r 'a?e AU i - inSSnciDA SPRAY DE 300ML O

FRA.SCO. - a 3:2. a-câc rio io;-: fo' od -Mc .j oa-s: oecici ade vencedor. O motivo da alteração
foi C' saçuints. O l^ciiarite íoi ei.ci;/iv.íoe v ,!c,.r;ri(;i pf.>r 'e' zpi>íScarii.nco proposta e habilitação
conífíi :"o ei.l i,?i No dia i2/;"-/;0.:' i '/.• 22 ' d-.n . ..: oUrmi àr, do lote foi finalizada.
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No d o 12/01/20?:. áv. ie:í5i:C3 hera-, n : iot? (27) - INSETICIDA SPRAY DE 300ML O

FRASC.J. - a Situii.;ao do i^.iu f aíla .jda paia: adiudtcadO'. O iTiotivo da alteração foi o

segu p.to: Traraccjov ';u iodas as nsa-s do p 'ocí;sso Jo ao jiíSfc de proposta e documentos de

habiliiai,:õt os .orpresa vopoodot.-. acli jo.oc ao favor da mesma.

No dv) -I2/0T202as 15 hoia.s, no 'ofe (:??) - INSETICIDA SPRAY DE 300ML O

FRaS'/ d. - pelo rrdvri.-) do •ir, .o" pi.-:c;o. foi .ocijeicadc >objeiv) do lote da licitação á

empresa MACHADO <i fdACHAaü SLiPERWERCADO LIDA com o valor R$ 8.000,00.

No aio lodüdo. as II;. d dO -o.-.ss, • o "ole u c") - l.lídPA ALUMÍNIO FRASCO DE

SOOML - a sitiiaçno dr. loa. {(), aiterada 03'a: arreniadvdo. O motivo da alteração foi o

seçviaie: Adi.ali/.íK.: ; oPiUiada - .Ct-viac', oxIOaoDvJdOI niodis.ala.s-OS. No dia 08/01/2021,

às 11:5/'.51 horas, a .sitiiacao do ice 101 hricvi.-rgoa

'dc (Al Od/()i/-'0:^o as i V/ V' :.f„as, na lofe í' d) • ' ALUMÍNIO FRASCO DE

500M1.. - a Situac/io do loto loi a^erada '.vira declai aoo vencedor. O motivo da alteração foi
o Sc Vt.Ira? O li Viana; !•. r rcn í.n id.;) . •ana.v i^'' por •/-' ap.n.v - itaiio proposta e habilitação
cor.íí/fí.t. edita!. Ni^ ui« . as : :> 12 L.ui -hs. a ;i.tu.aç30 do lote foi finalizada.

N ; f o i' 'n-/vo:M ^ .9 i-.-.f.v ^loíp /p-d) - I •?..-»PA ALUMÍNIO FRASCO DE

500'vlL • 3 .-.ili.Moa j do lo;.-i ir.i ai.nre- H para .adjudicado O motivo da alteração foi o
seçinin:.': Tr.nnsc.o n;: .is led.ns n.s 'ases oi cr /cesso de ara-; is ; de proposta e documentos de

hiiV 1..t . o r.a V-. ií' - .. ' . 'O- ,s j. •*" 1 adi-''.' j . ....i a:' r-? ' ia

No ria -to/oi/vn.'!, as ^5:5' Ad •' oias. rio 'ote ''25J - L'MPA ALUMÍNIO FRASCO DE

SOOivlL •-?lo o .de uv..».; i o.nc: .;.i ..-id;ud;c5do '. objeto do lole da licitação á
emoresa .MACHAtiA ,áv iVIACH/mAO .3L'.'^E'dMERCaoc vTOA com o valor R.$ 5 500,00.

No cia 13; I l/2aP'!. .:i: 1.' u d^,i :i, •,') sM'.; ;22; LlfvirA.üGK MUlTI USÜ ÔÜÜiVIL - a

situação do lole lo; alte ;adn pa -a arrc-naisdo O moiivo da alteração foi o seguinte:
Atua.iv.mão a t.dnac i •• • i", lopOPO»)! n .pis..,!--. '"'5 Ido dia 08'0'I/2021, áS
10;4d'G5 hi.nas. silnar, o ti.-, f-rj. dn.'!-! rada.

L< d";.- OVO"/.;"': • âr, A. .: a - no r^v;- '.í •••.DOR MULTI USO .500ML - a
situação do lote o' oltorao.n pa a: ariem nt.ocic. O mcíivo da alteração foi o seguinte: O
Coordpnp.j.;' - D7i,-|. ji., Ai' A,-. f-AT i de s.-;p?sin::oi.! o fornecedor: MANOEL

AfviA'd/VL Ur: SCNc.A r-liA *.d. lA: cm a'-_ i. às •' :5d:2.2 noias. a situação do lote foi
finc,li.:-.r':.ci
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fvc v.i,-. üo.O ./-'vk . 1 ! ..c.../. 'lO.v.,, , „iiV;.-ADCR ./lULTi USO 5G0ML - a

situação r:o lc!e fci alteraoa a dr-cia'.; jo .aiicfdnr. C) motivo da alteração foi o seguinte:

O i cm .0 a. o: _.do •....i, .a .í m p t -...rvs o: i.) pr posta a habilitação conforme
ecltal No oia 12-0 , as k 6 12.:' P , m. a suuaçáo do lote foi finalizada.

\i(, .;m 1 -m. p" •.nnp VULTI USO 500ML - a

situação do lote ki alterada c,.-.ra adiid;cíido. O inoíivo da alteração foi o seguinte:
Trai!-'':.; rio.-is •'"'h;;; .5. f.-. , , •), . jjc -jp. p.i proposta e documentos de

habíhlac.ãc cia ei ii" 1:-!So coní..'pc';i,K!r;o eiit lavor tia mesma.

No cl.-a kt-O I/t n.'1, ps 1 . ? horas, rc- ide i2b) - M'Vr-'ADOR MULTI USO 500ML-

pelo coiérlo de mt;ricr oieco loi aon cioacjo o obielo do lOíe oa licitação á empresa
MACH/-\DO MAC HAÍ)0 Si FRiV-r.K-OAOO LTOA -•.om o vaior R$ 1.600,00.

No dia y 11/.20ÍU. as !'..rhv"i3 ho-.as. ;;o ot- (:<0) - LUSTRA MOVEIS FRASCO DE

100ML - :otu; .1 00 lí.-.e loi aliec.t ••;a t.aio. arr-- nnlado O iootivo da alteração foi o
seguinii; .Atuali/i-ção .. - e-m.i r: .x '..-opiiOitO i 1 .-upsalas-Oó. No dia 08/01/2021,

às hcfc'?. - s!t<;ft'.áD do lote iiM-tli.-mda.

Mo (Ia ('c/()U'VOM. r.$ '• 60 ho! as. no 'oh: Cttp - i.l STRA MOVEIS FRASCO DE

10('ML. • a sítunc.:io do ioti-: to:; I or.-ic.a Orir-: nc clara» :o vencedor. O motivo da alteração foi

o £01]Lm(.) ic,. ^ats; foi CP •;••(cj,:.- .>•.><• -.fi op« nedo proposta e haitilltação
coníof 10 tali Kr rjia 12 OifiTidU à;^ 16.61 30 horas, 'c situação do lote foi finalizada.

Mo dia i;voi/vr >i pç •• ç • çç Po as ro >om (301 LUSTRA MOVEIS FRASCO DE

lOCadL a sitiir rnç do Ice ic altc-a.cca oara adinOicatit: O .motivo da alteração foi O

^ SfcOiP'r; • Irapc.cic. oas .•.ad. r lia.-.;, sv dc •. oc proposta e: documentos de
habtiÜoÇilO oa oifi;/in:.r v>-.iIC-;:oia .ad|'i.i cc epi ao 01 rja nieiina.

No dia 12/0 »/20'2 •!. as 15 U cO -ioru.s. im 'ote L-oi . lUS^RA MOVEIS PRASCO DE

100ML. • :.(.'lo co-ério de . oc.e. c. ..jcjuddi.ício o objeto do lote da licitação á
empras.r; MAUl i/,i.:i Mãr,H.M'0 d-d:'Lom-í-íCiTJA cc r. o valor RS 2.100,00.

ívn elr. i, ac. '• h •"(, 3.' ; , ...j ,c, u ff. (31) - LUVA DE BORRACHA PARA

LIMPEZA i AiVl (•'•'M G) - -! m 'ç.cr je cjiê ipitt Kia pu-a arrematado. O motivo da
alterciçc:) í u a '.enincr hmciii i 3" er-" ca, s i"'U-r pxi()act)0C001 multisalas-05. No

dia '.wO 1/20 <"i. r«" i- 'i'-'- laM;- =. • c. .a>. do Io'-- tri linalicada.

No ua. Oh/Ck.- •; • rs m ; 3; , :!C m. lote (.H1; - I UVA DE BORRACHA PARA

LIMrk,?'\ t Aj.'! c,i. a r» : ,;C, r.. . I -iiioAxi I pâi.c- a'ecla.'ado vencedor. O motivo
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da alteração foi o seguinte: O iicitante foi deciaraijo vencedor por ter apresentado proposta e

habilitação coníorme eciilal. No dia 12/01/2021, às !Õ 51:53 horas, a situação cio lote foi

finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 15:51:53 horas, no lote (31) - LUVA DE BORRACHA PARA

LIMPEZA TAM (PM G) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alterar;.ãü foi o seguinie: Transcoi ridas todas as fa.:e^3 do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/0V2021, ès 16:.5-i 53 heras, no lote (31) - LUVA DE BORRACHA PARA

Lífv/ipEZA TAfv! (F^fvl G) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa IdACHADO íi MACHADO StJPERMERGADO LTDA com o valor R$

3.000.00.

No dia 19/11/2020. ás 16 08-30 horas, no lote (32) - PÁ COLETORA DE LIXO C/ CABO
DE 1 M DE - a situação oo lote; foi alterade para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada • servidor: pxIOaopOOOO I muli.isalas-05. No dia 08/01/2021,

às 1.2:01:49 hora;, a situação oo lo;e V; ; íinaiizada.

No dia 08/01/2021, ás 12 01:49 horas, no lote (32) - PÁ COLETORA DE LIXO C/ CABO
DE 1 M Dií •• a situação do lote foi aiterada para: deidarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: O ücitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
confr^rme edilal. No dia 12/01/.2d2 i, ás í5.5^02 horas, a situução do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 15:52:02 horas, no lote (32) - PÁ COLETORA DE LIXO 0/ CABO

DE 1 M DE - a situação do lote foi alíerada para; .adjudicado O motivo da alteração foi o
^ seguinte; Transcorridas todas as fases do prcce-sso de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa venuaocra adjadic.' em favor ."ia mesma.

No dia 12/01/2021. ás '15:52:02 horas, no lote (32) - pA COLETORA DE LIXO C/ CABO

DE 1 M DE •• pelo (Critério d.s rn-oncir preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa ALMEIDA CEPRES £ COMERCIO ÜE MATERIAL ESCOLAR ALÍM com o valor

RS 1.224.00.

Mc dia 19/11/2020, às 10.04:62 horas, no lote (33) - PANO DE CHÃO TIPO SACO - a
situação rio iole foi aiterada para: arremaiado. O motivo ria alteração foi o seguinte:
Atualizôç.uo .Efetua:!? - íendrio' fz^üropOCdO i. in.^ifhsnl-ic-05 No dia 08/01/2021, às
12:03:08 horas, a situação .io lore foi finalizada.

No rJia 08/01/2021, ás 12:03:08 horas, no lote (33! - PANO DE CHÃO TIPO SACO - a
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situação do lote ío; alterada para: dec arado vencedor. O nol.vo da alteração foi o seguinte:

O licitaiuc- foi deciiii.aco \ o . i: íí i ar.!cseníado prcoosta o habilitação conforme

eohéil. nio ha 1o:;/0;pi. as ; -fc.pl roraa. a s-icaçao oo lote foi finalizada.

N; d a o : , óa • :n [.jcis, ic iote (33) • 3 ANO DE CHÃO TIPO SACO - 8

situação do lote 'oi aiieraca oa.a: acijudiCciJo. O .notivo da alteração foi o seguinte:

Transco'!Cas tjc.i.s Í.iías o pi\/.:ocsc de snálisõ de oroposla e documentos de

habildã! aa .• r-n <;c jiidic-ó e(>< li. vr. r da inosma.

No cia :<•'</ < •!<, '3 S- no;ar no ioV-, (3.3) .-A'̂ K; DE Cl 'ÃO TIPO SACO - pelo
critério cie niei io:- pojço. ro -3'J)u.ji,,og^/ o otíratr' :io iot: da liL.iraçião á empresa MACHADO &

MACHADO SUPERMEi^CADO iCD.A com o valor RS 5.100,00.

No dia !m;i às íô 01 2/ hora.s, ne iote (.v4) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0/ 4

METROS .a t-iívarua oc loto í n alt arada p.-ira .nrr,-nrvarit . O motivo da alteração foi o

seauinlt- en;'ti.,;o:-i • -n-ivr' -n pvnL'?noih^nOi niji'isalas-05. No dia 08/01/2021,

às '' •à;03 31 doo's - s .naça' .' dcj loio 0.1 finaii.nrJa.

N13 i}'c. a - i) •! i :. jrj ' ij ;i GCí.iS, nn 'otr" ; .a 1 ''/vI-El ALUMÍNIO ROLO C/ 4

METROS, asit-r.tao de lan- fn: aiierada oara dccia ado vencedor. O motivo da alteração

fo; e '(-n C .•.•an--. íg < .1j: -n .•Kd;. ..: n .••r -.erinací prooosta 6 habilitação
cornori- o editai. ...ia "•2,i L-zd. 1 a" ;v..l*.:3í. loia; . r, i-híacâi» oo lote foi finaiizada.

Nc d-r- 17/0-;,s !•; ;•. • n : r , V/v. í 34 , - PAPÇI. alumínio ROLO 0/4

MEiRCiS. ^ a sii jncao do lo;-; foi alíe.aoa para: aoindicado. O motivo da alteração foi o

seoor.lt i .l- a'),'. 'ai . - dO 3 .-.0 (1/ OrCpOStO 3 dOCUITientOS ÜB

hafriilaçao .'a n -.a vei cí.."' • .--d! j n :(.• , r '.rvor -'a . T.'sn;<i

No (.-tf t2/0''/?0V".. io, 1*. 31 .:>c iiuras. r;t. 'cne (34 , PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0/4

ME""3r.iS • oa.,,) . rr.õria vi.i nienei i.inío. , Ini .'-ifiiu:! víuio o objatc; do lote da licitação á
empic; /; MACfi/a; '•} A VA: Vi; 00 édiPCRMERCAiDO : TDA com o valor R$ 1.000,00.

No dia 1d •:1.'/A2fí .c-., v/c:' 33 i,or.í,>. pp lote (35) - PaPEl HIGIÊNICO BRANCO.

FARDO CCi.A S.VpA! 03 f.;'. 'çã. de lolé io' ••iLcad.n paia: anemafado. O motivo da
aitei" .-,,ó.. íoi o SPn •! ' a .- .í' . .i-? .jc cip • • s»- v,. : p .2'.K)jiüí.()01 inultisalas-Oõ. No

dia 08,1.'i/iOd i 'I'3 On.4-: sín.iso';' on 'et ; fC'! íin dizarJa.

P'o . 'd 1, rr í.í .t ias. pj iu/í .3.8,1 • R/\Pf"L H'GiÊNICO BRANCO,
FARO'3 COM r.4RV)L03 - n siUia/:;'; dr ií,)íf-, foi literada para: declarado vencedor. O

motivo hI ,• . i .i 3 . . p.i( ioi '' j ipiiuL.' Tfi: fíi.cr por ter apresentado
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proposta 9 habilitação conforma -iciital No dia 12/ü'i/2021, às 15:55:20 horas, a situação do

lote foi íi-iaii2ada.

No cia 12/01/2021, às 15;55;20 noras, no lot9 (35) - P/APEL HlGIÊNtCO BRANCO,
FARDO COÍVi 64ROLOS - a situação cio lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seauinta: Transcoi ridas lonas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, à.s 15:55:20 horas, ro lote (35) • PAPEL HIGIÊNICO BRANCO,
FARDO COM 64ROL.OS - pcdo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação a empresa MACHADO Ã MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$

25.000.00.

^ No dia 19/11/2020 ás 16 02:20 horas, no lote (36) - PAPEL. TOALHA PCT GOMDOIS
ROLOS DE - a .situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinie: Aiualização efetuada servidor: pxIOaopOOOO í rnuü.isalas-Oõ. Mo dia 08/01/2021,

às 12:0.::54 horas, a situação rJo lote foi finalizada.

Mo dia 08/01/2021, às l? 0:3:54 horas, no lote (36) - PAPEL tQALHA PCT GOMDOIS

ROLOS C)E - a situação cic io.te ici aliereca psra. declarado vencedor. O motivo da

alteração fei o seguinls O licitani,';; ;oi declarado veovedor por ter apresentado proposta e
habilitação conloiiTie edital. No cl:a 12/01/2021. ás 1.5:55:28 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No d'.:! 12/01/2(321. à.s 15 5n.2B noras, no lOte (36; - PAPEL TOALHA PCT COMDOIS

ROLOS OE - a siluação do lote (oÍ alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
segi.onte: Transcorridos toclas cv: fases do [irocesso de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa venceclura. adjuoico em favor da mesma.

Mc Cia 12/01/202 '. às i5 55:r5 -toras, no iere (36' - ^APEL TOALHA PCT COMDOIS

ROlOS OE - pelo oriiêric d-j turmor preço toi aojuclicado o objeto do lote da licitação á
empresa M./aCHADO <\ IvIACdADO SUHERME:PCA[..-D LIXA com o valor R$ 3.700,00.

Nü ela 19/TÍ/202G. às 16:1.T47 horas, no lote (37) • PAPEL TOALHA. FARDO COM 1000

FOLHAS. - 3 situação do lota ft.>i alterada para: arrematado O motivo da alteração foi o
seguinte' Alucilizaç.ão efetuada • .servidor. pxl0aopC0001 rmjltisaias-05. Mo dia 08/01/2021,

às 1.2:04 17 poras a Sitriaçá'» ric lote 'o: snalicada.

No c' b 0«/0i/.?0?t, às i?:04:17 iicras. no iore (57) - PAPEL TOAl.HA, FARDO COM 1000

FOLHAiS. - a .situação do lote foi .alíerads para: declarado vtsncedor. O motivo da alteração
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foi Cl senuinle; O f-ii '•--t.'.' 'rfic- . ^ ;r prj inr aoresfíniado proposta e habilitação

cori'^(', lit' !ai ! i:- lia 's ívt hoi,-- a siajaçao do lote foi finalizada.

No d - 12/0 7:d.'2 'S -7 :: s Jí iw.-.., n,, •..t,» cvr- - PAPr'. TOALHA. FARDO COM 1000

FOLí- ao. a dc k-i;- .•.••i.c.úíi.a o-»ra; a'fn!(:'i<..ado O .notivo da alteração foi o

segiiintf: Transccrri ias ledas as ' .ses .iii orece.sso de aruiiise do proposta e documentos de

hab'l'íação d.a er.e.ie-.a . eecv 'oi- ao .--jee- er.i favor da mesma.

No dia 12/OV.o,?! às '.d-zd hora.?, na 'oío ÇM) - PAPEL TOALHA. FARDO COM 1000

FOL'o''.V. '•ei . ' io .;<• k i-.)i o: aduici cide objeto do lote da licitação á

empresa ívlACt-./-.Dr. & MA(.i! IA ";C SUAtiNiVlEPÍCADO . TD.A com o valor R$ 1.800,00.

No íiic. Ss-i"'';.;, (I às |i, nee.-., to loi:- (adi - PaZINHA P/ LIXO MATERIAL

PLÁST iCO - a sikjaçao qo leio vii aliereda para; arrematado O motivo da alteração foi o
sepL.,!) : /-iuà.i; a; ao utea .^^':/r ;»:ià H.áOO(iO'i iiailtisalas-0,5. No dia 08/01/2021,

às 12 L-'r:29 i 0'ãv, •. O' o - 'O! "aal". ada.

Po dia ò.:' o. .. P P- 1 :i:, A. I;.;., , ;;â) p/y/iNHA PI LIXO material

PLÁ-STICO - a .s!iijãc.áo do loto ÍC'! aluíiaor. paia: decl.argdo vencedor. O motivo da alteração
foi o 'k-ooiia;,-! C o.: rii.b; .Ti o.-í 1,;;, k-i >>.;(:or |,( i f<-i aiaeseniado proposta e habilitação
corf.r" t; dog; • ò (• . o • ; .p.p.uvk- o oiiuaçao CO lote fol finaiizaoa.

Mn t- r-7P ' O' 1 às •/.. r,. . ,!.•> I-Ov 'O-O, DAZ'NHA p/ LIXO MATERIAL

PLAoLiC.O - a LU aoao ...o i'. io iot piieiada paia; adjudicado. O moiivo da alteração foi o
seg.iir.ie "Tin:,;.: • tQp.s- i-k .i.s . r-, .-outLsso (if snanse fie trroposta e documentos de

haoil.lg- do 1 c :< '-L : ;k: '| • OI ' f. V:' • .3 'V',SmO

rN
No dia to/n o ;.ÍA1 os i-. -(L-as. no 'oío id8) - PAZINHA P/ LIXO MATERIAL

PL/d-.'"'ó;0 |M ... .. ei:o u. .t a ,• >.- . i •.•.'iu.si;odo o oiristo co lote ca licitação á
empissa MANC/ i \WAPAi Pt .'̂ d. Apov i"|; i-iC ci in o -aior Fdí 749,00.

No -' 1 i !, í- s d 1;- "i ' i i ,. . to í3P; .t-E.L^RA IVàRA \/ASO SANiTARIO. -

a situação oo iot" ioi niteroría cor t Hoem.3'ado. O motivo da alteração foi o seguinte;

Atu. '. d" aít:-' sa i ' _.-r;.l'i snl .íc-(if». 14 o dia 08/01'2021, às
12:0-u/.2 iiorris. i •-•'acv;:.do 'i,.'.' d i üfr-di.cgnia

d iuo:;,;-'!; ;lc . a.; . • • , i- t-o-:RA'^AI^A VASO sanitário.-

a situação do lote "oi alteiada oaoo: oeí;iarrKlo vencedor. O motivo da alteração foi o

seg: in*e C lie ia i' - loi ^ r ri'• por 'i-r a -'oseidacJo proposta e habilitação

cons; r.UH odiirl m ds,- í pn i, o .5' ;)-a;., a siiuaçác do ioce foi finalizada.
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No clin 12/01/2021 às !.:v55:5? hoiss. no lote (39) •• PEDRA PARA VASO SANITÁRIO. -

a siloíu.ào ••o ícle íci oií.^r;:úo csra adiodicsdo. O motivo d3 alteração foi o seguinte:

Transcorridas todas as fases do processo de anáiise de proposta e documentos de

habilitação da empiesa vencedora adjudico eirt favor da mesma.

No dia 1?/n i/202 í, ãs 15:5'5:ô2 horas, no iote (39) - PEDRA PARA VASO SANITÁRIO. -

pelo cdiério de menor oreco. foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.699,99.

Mo dia •I9/T'(y2Ü20, as 16:20:! 8 .noras, no íoíe (40) - PORTA COPO DESC. 180 ML EM
METAL - a situação do 'cte foi alterada para: arreínafado. O motivo da alteração foi o
seguinte. /Viu.a'i;a)ção etecuadn - servidor: rjXÍ0aoDÜ000l_rnultisaías-ü5. No dia 08/01/2021,

às ''8;43.25 noras, a situação do lore foi finalizada.

No cüa 08/OV20.2 !, as 'P.AtL.-o horas, no !oíe (40) • PQRTA COPO DESC. 180 ML EM

METAL - a situação do lote foi alterad.o para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seguinte: Apôs anáürse, fico-.i constatado que o fornecedor apresentou todos os

documonios exigidos no Ed--.:-,! No .Jia I2/C1,;í;!)21 . ãs 1f :56:00 hores, a situação do lote foi

finalizada.

No cia 'i2/0't/202l ás *i .5:66:00 noras, no loie (40) - PORTA COPO DESC. 180 ML EM

METAL •• a sicuaçsc do lote foi elter-ada para: ad|udicano. O motivo da alteração foi o
seguinví;" : "tríjaíjcorncas lodris as fases :'o processo de ar.ãhse do. proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

^ Ne r "2/0N-:-:r-i. ás ' c.òf.dO o;sí no •;>:e - •=OR"A 00^0 DESC. 180 ML EM

MST.AL - pelo criíério cie nieiíot preço, foi .adjudicado o objeto do lote da licitação á

emiD^esa Ai.fviElDA RE:-T<ES E >-CiVERCIÜ OE M.ATERI/rL ESCOLAR ALIM com o valor

RS í..229,90.

Mo dia 19/11/.2020. ãs 16:20 26 norss, no !oie |- PQRTA COPO DESC. 50 ML EM

METAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
segiiinie; /dunii/cicoc efeli.ada - serv doi: o:':0riopf'0001 ni'jlti'oai,as-05. No dia 08/01/2021,

às 14:20:28 noras, a situacàc do lolo fui finaiizacja.

Nci dia 08/01/20''1 às LLdo-pç horas no lote (41) - PORTA COPO DESC. 50 ML EM

ME'fAL - c! situação do lota foi a' eraca para: declarado vencedoi. O moilvo da alteração fo!
o seguinte: O "ici.S' t.e foi -.jcciar-idc' venf.edo- por er i-preseniado proposta e habilitação
cortFome tvhi;;:. nij CÍ15 "!ã/Oí/IT a;; i;;:27 .14 rores h situação do loie foi finalizada.
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No dia 12/Ü V;?021. às 15:57 :!4 horas, no lote (41) - PORTA COPO DESC. 50 ML EM

ME •'AL c. oUi.iO.i'. O' to 1 ;c- 3 f-: a |xá. . a i^.. ju;,;:; 3 O rncuivo da alteração foi o

seguinte: Transco-rdu-. tcna-. as Ias.tio pro.CHssc i». anaiise de proposta e documentos de
habiliV;..'. i( : 0-. o o ; ! -;rr'a

Nc dia 12/01/202 as 16:5/: ;4 horas, no tote (4 i) - PORTA COPO DESC. 50 ML EM

ME'''A'. neio ( hi ino de ' r.-*or. -..r adiu.iic.ado o objeto do lote da licitação á
empresa MACI-AOO í» MA:.:i-I.ADO SUPERrvíERC.AS.hO i..TDA com o valor R$ 550,00.

bj" - I :/i i;2 Ah s :s.i,(At ts ,'.d , iãsJO DE BORRACHA DUPLA DE

40r;i\/1 COM - a sili.açâo oo 'che Mi aíterada para. arrematado. O motivo da alteração foi o
seçriiniã Atii ili^a.:áo eifiuarl.i • ;T/i.ií.r r^riO-ionOhrioi multisaias-05. No dia 08/01/2021,

ás i'--2i.2./ hO''ci-. a siuja.jsíj /i-. i se t.iviu • ds

^3. ^ I. .. t ; .iiO BORRACHA DUPLA DE

40CM C.QM s .situ.acão GO ioh5 io' aiieratJa para declarado vencedor. O motivo da
alter.-.CHo foi o sep.!iiite O i roan o oi 'if-claiario v-;ncedoi por ter aoresentado proposta e

hah i.ios.io I ' Cn . ç. !• I •. c : • O' i • 53 coias a situação do lote foi
finaü.t.ti.ia.

i^io ú j 1.í'/d i/l-.O/: í. •n, •ó: jí.b6 irj.as ncj u le ,4/1 • i^OúO ÜE BORRACHA DUPLA DE

40CiVl I.(')M • a sitnaçá:! no l'i'e foi .-i.i.cf adc pa'á: adjuoicacio O motivo da alteração foi o
sepuini - T - ."SC. ; ia.s h (•,;•! r se- •• r" c." • of i ^e cie oroDosta e documentos de

hsb'!ií<'iÇào ..i,3 e* a vã'.G';í".' .c • .d ;o :;r,' .Ir-; iansma.

" - ' ' • ' - '. .. â' •aORPACi-A I)^'-LADE

40CVi Ihh.vi - pG-lo cii.r.|ii .j-;- rucnoi ;' itv..o (ii .io,u(!ii;.ido o objeto do lote da licitação á

emp";n..' f Cvr.HAPi. t 'i Ci.Ar, iab-) 2 • p-kC 5L" ) i TDA com o valor RS 1.550,00.

Kn dia 10/t I.G 02 . á-. ih 02 i.; i no i.jto i-i.;, SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5

0.' r.o-ivo a'íer;içao foi o

segi. ihie /ciiali/.jcào elctoaca • set /iOci. í)xi:..ciop(iOOO i muilisaias-05. No dia 23/11/2020,

às 16:'in:Oí5 h.çia:. .c HtciavaV' cs* Ai fOioli/ario.

No f.'ÍH cO/ • i/?!,:/<••.. à-, to. n, . ,c |,o 1.;.,. iJS, SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5

UNIDADE • I o -i.- r: • ;i Oi : : i . rr; " ai Jc O mctivo da aUeração foi o
seçj. r.::. O cc.tc.ieaa- ir • Ccii;.,. ..O :5! v" Cf:.' AST iNv3 - oesciassificou c lorrecedcr:

BRA'"ir.. Ccj F. BRANS.A') LrUÕ. Nc. di;. O;', /i i 1. .s, '••:./] :54 noras, a situação do lote foi
finsA" ana.
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No õis OS/Ol/2021, Sri 'i4:21:54 horas, no loío \43>; - SABÃO cM BARRA PACOTE 0/ 5

UNIDADE - 3 siiuaçsü do ioK-; fci al;eracia !)cir:i. ciecíaracio /encedor. O motivo da alteração
foi o seguinte; O licilaníe foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/20? I, á.s 15:50.''O hora.s, a situação do lote foi finalizada.

No dia 1.2/0V2021. às r5:A-,:10 ho.T.s, no lote (^-3) - SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5

UKMDADE - a situ-ação do lote foi nlíerada para: adii •dicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas os fasos do processo de analise de proposta e documentos de
habilitação de empresa vencedore adjucicc ern favor da mesma.

No dia 12./01/2021. às -i5:.5e.:10 ho-as. no 'ote - -SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5

UNIDADE - pelo critéiio de menoi fiiecO: foi ad|udicado o objeto do lote da licitação á
^ empresa MANOEl AMARAL. DE SOUSA FILHO com o valor RS 24.700,00.

No oia 19/11/2020. as 16:45:40 horas, no iote (44) - SABÃO EM PÓ PACOTE COM
500GR. - a situação do 'ote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
segninie: AijalL/açaij efeluecfi - -eividor: p>:ljíiopOOOO i _'rv.;Uiyaias-05. No dia 08/01/2021,

às 14:22 15 ncas a siiüayãé ü '-- iVii fiiiaiLiaoo.

No cia 00/01/20?!, às -! •;.? 15 iioias, no o'& (44) _ .SABÃO EM PÓ PACOTE COM
500GR. - a situação do lote íoi alterada para; declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seçü i'ice: O licitai^iíe ê>i dev.i,afí)í1o '." nicenior per irr epie.scíntado oroposta 8 habilitação
conloirnfi editai. No dia '(2/'.")1/>0';i ás í.5:5!'-.l9 ííoi.as a situação do lote foi finalizada.

No di.a 12/01/2021 -à-s 15-58-19 dores, no lote (44) - SABÃO EM PÓ PACOTE COM
500GR. - a situação do lote foi alterada para; adjurficado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Trenscorridas todas ,a.s fase-^ ao processe de análise de proposta e documentos de

haljiiila'_>io ua srnoiesa v'e('i.'efiO'':i. ern da nu^.s.ma.

No dia 12/01/2021, às 15:.58.19 horas, no 'ote (44) - SABÃO EM PÓ PACOTE COM
500GR. - pelo critério cie menor fiioçc. loi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empre.sa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 13.900,00.

No dia Ké/ ' 1/2020, ás 'O;:!1:5^; h -n,;- no íoie (45; - S/\tíONETE OÜg - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o .seguinte: Atualização efetuada -
servv.ici : p;:i(}sopíiOCiG i cuj iibai;-i'.pcf" Na di.^ 0í;.'0i/2021. as 14"22'28 horas, a situação do

lote foi finalizada

No i':a 0y/f'i.2'''2 i ã.s hr»;no 'ote i4?\ - SAir ONETE 90g - a situação do lote
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foi alterada para: deciaraüo vencecjoi. O moiivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi
declarado >/enc8dor por ler apresemado proposta e habilitação conforme edital. No dia
12/01/202'i. às 'lü;òij:2í.; hoirjs. a situação do ioís !oi nnali;:ada.

No dia '12/01/2021, às 15;5;õ:2b horas, no lote (46) • SABONETE 90g - a situação do lote
foi alterada para: adjuvíicaJo. O ino';vo da aiieraç.3o foi o seguinte: Transcorridas todas as
fases do processo de análise de proposl-e e documentos de habilitação da empresa
vencedora, nd:;!r!i.-o an da r iestra

Mo dia 12/01/2021, as 15:58:2!3 horas, no lote (45) - SABONETE 90g - pelo critério de
menor preço. íoi r;.d;i.ioicar o c objeto do Icie da llcirf(C.ão .?. empresa MANOEL AMARAL DE

SOUSA FILHO com o valoi RS 'i .401X00.

^ No dia 19/ I //2020, ãs 17:03:58 noras, no lote (4ô) - SACO PARA LIXO PCT C/05UND
CAPAC. 1001. - 9 s;tuaç.ãc do lote foi alterada para arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Aiuaiizccüo (jiatiiada .^ei vidrar: oxl0íiop0ü001_ rmiltisaias-OS. No dia 08/01/2021,
às 14:22:46 horas, a sití.raçào uo 'de ici iinali.iad3.

No 0:9 Oe-/OV:íO: 1, as Í4;22:4-. 'ior^s, no ^ote (-'c) - SACO PARA LIXO PCT C/05UND
CAPAC. 100L - a situação do lote foi alterada oara: declarado vencedor. O motivo da

alteração 'oi j ssou nt:';. O iir.líanlo Id :!af:i2r'-dc vencerjor por ter apresentado proposta e
habildcção conformo odiial Kr.. dia 1.3/0 02021 aa '':):68:37 horas, a situação do iote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 15;õ8:37 noras, no iote (46) - SACO PARA LIXO PCT C/05ÜND

CAPAC. 1001 - n üit.io-.ão dí. !or-. h i aheiada oara: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguini.a: i lanscoi ri Ias iodas ;!.'í i rir;:-, do procosso de aráli.se de proposta e docutnentos de

habilitação da ernprrása voi.cedoia, adjudico em favor da mesma.

No oid 12/0V2C2C as •6:o8.37 noras, no ote C-5, - SACO í^ARA OXO PCT C/05UND

CAP.AC. 100L - pele. critério de rnenor oreço, foi .Boiudicaclo o objeto do lote da licitação á
emoresa M.3i i02i. AMaRA,. lE rsGLiS,:. i ilJ-iC com o R$ 4.3!)9.S9.

No dia 19/11/2020, às 16:35:58 horas, no lote (47) - SACO PARA LIXO PCT C/10ÜND
CAPAC 1?'. - 9 s'i.u3ç.ão do lote toi idíeiads |:'ara: niiemaiado. O motivo da alteiração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxíOaopOOOOl multisalas-Oõ. No dia 08/01/2021,
às 14;22:5'" f or.-i-: - o:) : fcr nnaibvcKia

No dia 08/01/2021, às 'i4;22:59 lioias, no lote (47) - SACiO PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAC. 15L - a situação do lo'e foi alterada oara: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O liciianíe íí)I declarcicio vencedor por ler apresentado proposta e
heibiliiação confor.iie edital. No dia 1.?/'01/2(}P i às '5:5y:45 horas, a situação do lote foi
flnalii-iada.

No cia 1:2/01/2021, ás 16;53:4õ noras, no iote (47) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND
CAPAC. 'I5L. - a süjação do !ote fo» alterada cara: acijuciicado. O motivo da alteração foi o
seguinte; Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação na empnisa veufccdora adi jiicc fiivor da masma.

M.o dia i?f0-i/20?^ às <5:58^5 horas, no iote (-17) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAC. 15L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote cia licitação á
empresa MACHADO & MACHaDO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 3.700,00.

No dia 19/-Í1/2020, as !6:d7;C-)8 horas, no lote (48) - S.ACO PARA LIXO PCT C/10UND
CAPAC. SOL - a situação do lote fo' alterada p-ara: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Aiualizaçao efetuada - servidor: pxIOaopOOOOl jnultisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 14.23:1.2 horas, o iiilnaçáo do loie ic! firial!;:ada.

Mo dia na/O í/vov I, nü -i. !2 ncas, nu ule (^8; - SACO PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAC. SOL - a situação do lote foi alterada oara; declarado vencedor. O motivo da

alteração fci o seguinte: O iicilanie foi deciarado vencedor por ter apresc-íntado proposta e

habilitação conforme? editei. No aia 12/01'2021 às 15:58:55 horas, a situação do iote foi

flnali.?.ada.

No oia 12/0'i/202 I, às 'i6:.óa:55 noras, nu nãe (48) - 5/\C0 PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAC. 30L - a situação do !ole foi alteracla oara: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorridas todas as f.ase.s cin processo de anãli.se cie proposta e documentos de

habilitação da empresa veticedoia, adjudico em favor da mesma.

•vo o-a :2/0r/2j/i, cS ' é.vú.ód -urss. ro ots >8.. - .SACO PAPA LiXO PCTC/IOUND

CAPAC. SOL - polo crtíério de menor preço, foi .adjudicado o objeto do lote da licitação á

ernpre.sa M.hCHADO & MACHADO SUI- ERMERCaDO LTDA com o valor R-$ 3.800,00.

No oia 19/11/2020, às 10:35:47 horiis, no lote (49) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND

CAP/\C 521 - r.iUjoçüo tir> Uíis ám r-íí.ra.in pru-a nirern-a acc . O nolivo da alteração foi o
seguinte; Atualização efstu.ada - servidor: pxIOaopOOUOI ^muílisaias-Oô. No dia 08/01/2021,

às 14:23:2.3 horas. ••:! sirnaçáo do iole ío. finali.rírda.

Nc dia 08/01/2021, ás vJ;23:23 horas, no •ote (AO) - SACO PARA LI.XO PCT C/10UND

C/\P.AC. 501. - .a .siujacão cio iote foi nlíerad.â nars. declarado vencedor. O motivo da
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alteraçèio foi o seguinte; O iicitante fci íleclarado vencedor por ter apresentado proposta e
habiiiíacao conforrris edital. Nv) ddi i '̂.^1/SO;^ ' às 15:59:03 horas, a situação tío lote foi
finalizada.

Mo dia 12/01./2Ü21. ãs -i5 59T.'3 no lote (^9» - 3ACO PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAG. SUL - a situação do lote ioi alterada jjara: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas iodas .as ínses do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa venceciora, adjudico em favor da mesma.

Mo rj;a •'ás 'Õ:o9:0:'. oora.s, no iote \ - .SACO PARA LIXO PCT C/10UND

CAPAG. 50L - pelo criiêrio da ivienor f:reçc. roí adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANGE!. AiViARAL DE 30U.SA FILHO com o v/alor R$ 4.200,00.

No dia 19/11/2020, às 17:09:59 horas, no lote (50) - SODA CAUSTICA DE 500GR. - a
situação do lote foi alterada ajua: aceniat-j.io. O moüvo cia alteração foi o seguinte:
Atuaiizaça'> efeiuada seíviciO' DXlOsopOCOçl •ouitisni.as-OS. No dia 08/01/2021, às
14:23:37 horas, a .siiuação do lote Ioi finalizada.

Mo dia 08/01/20.21, às 14:?:.T37 horas, no lote (-50) - SODA CAUSTICA DE 500GR. - a

situac-ão do lote foi alterada para: dc-jclarado vencedor. O mcitivo da alteração foi o seguinte:

O lioiraníe -O' dc->oiaicic!o venceci .r ooi .:eí -íp'csenw.do proposta e habiütcição conforme

. edii.ai. No cia 12/0!'2021 ã.s 'í.5.59:10 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 1Ó/01.''?02-'. èr. 15:59:10 hi.ras, no lote (50i - SODA CAUSTICA DE 500GR. - a

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

Transcorridas todas as ía.se.s hn pi ;-).;es£o de .SM.õlisti; ríe proposta e documentos de

habilitação oa eiviiresa vsíiue.íoi a. oujuciic.o er; favor dó mesma.

No dia 12''01/2021 ãs 15 59:1í; horas, no io-.e (50) - SODA CAUSTICA DE 500GR. - pelo

critério de menor preço. Ioi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL

AMARAL DC: SOUSA FILHO coin o vator R$ 5.099 00.

No dia 19/11/2020 .?,.•/ 16:53:1c iioras, no lote (51) - TAMBOR PLÁSTICO COM TAMPA

100 L - s situação do lote foi -Heiarif:! oacn: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinie: AiualiZcitáo efetuaca - servidor: p.vlOaopOúGOl _n"iiii'i:lsaias-05. No dia 08/01/2021,

às 14:28:39 horas 1 situação do ioie foi finalizaria.

Mo dia ()B/01/.2021. ás 14:26..'.9 huras, no lote (51) • tam&OR PLÁSTICO COM TAMPA

100 l. - a situação 00 lote foi filternca cara: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte- O lici.nnio Io: declaro ,'o .•-•oerjor por lor aprtí?.í?.icado proposta e habilitação
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conforme edital. No dia 12/01/2021, às ViiSO Sfi horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ãs 15;5a;3íi hoías. no lote (51; TAMBOR PLÁSTICO COM TAMPA
100 L- a situação do lote foi alterada para; adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as lases cio processo o'e análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/202 I. as 15;.59:35 horas, no Íoíe (51; - TAMBOR PLÁSTICO COM TAMPA
100 L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor RS 1.349,90.

Nodia 19/11./2020. às 16:5ô:41 horas no lote (52) - TOALHA DE ROSTO - a situação do
lote foi aitsrada i.vsrc arrem vlnfio. O rr:.":;ivo sUeraçêo fr»! c> seguinte: .Atualização efetuada
- servidor: pxIOaüpOÜOO i niuiíisaias-05. No oia 08/01/2021, ás 14;28;59 horas, a situação do
lote füi finalizada.

No dia 08/01/202 I, ãs 14:.28;59 horat; no 'oie (52} - TOALHA fJG ROSTO - a situação do
lote foi alterada psr-c deciaradn venccrcr. O molivo da alteração foi o seguinte: O licitante
foi ciec-arado vericedoi por íei a.c.eseiilaco praposta e uHvliar.ão conforme edital. No dia

12/01/2021, ãs ^6:02:53 horas, a situação do loíe foi tinaiii.6da.

No dia 12./ni/.202i, às 1H;0.?:53 horas, no Ide (5?) • TOALHA DE ROSTO - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do .jroc&sso de anàitsa oe •-ropo.sca e i;..;cumeniOs de habilitação da empresa
vencedora, adjudico en favor da mesma.

^ Mo dia 12/01/2021, ás 16*02:53 horas, no lote (52) - TOALHA DE ROSTO - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto cio lote da iicilaçào á empresa MANOEL AMARAL
DE SOUSA FILHO cor*, o /alo'- f<;;; ;..:.ü!},99.

No dia i9/'i •Í/202G, às 16 4o.21 iioras, no ioie (55) - TORNEIRA P/ FILTRO - a situação
do lote 'foi alterada uara: arremcitacio. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada •• servido'*. pxIQaopOOOO i^innilisaic-s Or». No clia 08/01/2021, às 14:29:26 horas, a
situação dc Ini-e foi iinaü.iadr

No dia 08/01/2021, ãs 1--1:29:25 ir.Dras. no IcOc (53) - TC^MEIRA P/ FILTRO - a situação
do lote foi aileracia para; deciaraoo vencedoi. O motivo da alteração foi o seguinte: O
licitante foi declarado vencedor por ter apresentado propCíSt.:i e habilitação conforme edital.

No dia 1.2.'0l/.202l. .ás 18:03:03 hc;ra:i, situação do lote toi TÍnalIzada.
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No dia 12/01/2021, ã;: ie;0?:03 r;o ir-? (5?) - 0"ORNSIRA P/ FILTRO - a situação
do lote foi aíiarado pary; adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas
todas as fases do procRcsr^ .ia £'!náiise de proposta o documentos de habilitação da empresa
vencedora, ucijudicc em •avi-i '},;i n riv.-.rní.

No dia 12/01/2021, às 16:0?-G3 horas, no lote (53) - TORNEIRA P/ FILTRO - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa MANOEL AMARAL
DE SOUSA FILHO coití o valor RS 375,00.

No di^3 lôdi 1/2020, às 1d:-;8;3t'' horr-is. no lote (54) - TOUCA DE TECIDO - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- seividoi: oxIOaopOOOGI muíiisalas -ü5. No dia 08/01/2021, ás 14:29:50 horas, a situação do
lote foi finalizada

No dia i a; /ÇuiO Lora.'-.. no 'o •.. (5--) - fQUCA DE TECIDO - a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo cia alteração foi o seguinte: O licitante
foi cleciarado vei ir/idoi pci ter aoreseníacio proposta e habüüação conforme edital. No dia
12/01/2021, ss 16:03.12 horas, a situação ao lote fo. íinaii/rocia.

No di.s ' é? 10:03; 12 hor;,?. no 'ote (54) - TQUCA DE TECIDO - a situação do

lote foi aíffcrada para; aujuciicadu. ü motivo oa aüeraçao foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do í)rocesso de aoéliíso de oroposta e documentos de habilitação da empresa
vencedor? adjudiro en ftivor ua mosirva.

No din 12/01/2021, às 16 03 12 hoiss, no lole (54) - TOUCA DE TECIDO - pelo critério
de menor ç-oço, íni ;.v.ijLd;r.a(.ic o c;2e;o íJc ioie da licitação á empresa MACHADO &

^ MACHADO SUPERMERCADO LTiDA com o valor R$ 3.300.00.

No diti 1li! II/202Ü, às 17:09:18 horas, no lole (55) - VASSOURA DE PALHA. - a situação
do lote foi alierada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - .>et v';dor oxüiaaoOOOO! •Tiu::isaias-C5. Ho usa 08/01/2021. às 14:30:40 horas, a

situação do ioie foi finalizada.

Hc diri õOOi/lTi? às 14 lisra-í, r-e btc (55) - VASSOURA DE PALHA. - a situação

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

licitante 'O' cc-ciarad:) v'onr:or!.--;r oo' ter vpi hçeoícidu proposia e tiabilitação conforme edital.
No dia i.2:/U'i/20.í1. fts i6:j3:20 i.oics. o situação do icãe fo. finalizada.

Nr di.e l?/0 ';?02". ã.s I6:';.3:2n no lote (.55) - VASSOURA DE PALHA. - a situação

do lote foi alterada para: ad|udicauo. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas
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todas ss faseà do processo de snáiise di:! proposta >2 ciucutrientos de habilitação da empresa
venceoc ra, aJjuoico eoi !a\'o: da a,

No dia 12/01/2021, as 16:03:20 horas, no !ote (55) - VASSOURA DE PALHA. - pelo
criíého cie idenor preço, foi adjodicaüo o objeto do lote tía licitação á empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FíLHO com o valor RS 1.757,99.

No dia 1901/202C, ès 17: IbcOG horas, no lote (56) - V/,SSOURA ÜE PELO COM CABO. -
a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada • servidor: ??xl0aop00001_.multisa.las-05. No dia 08/01/2021, às

14:3 í:45 horas, a situação do iore foi finalizada.

No OiO 68,0 '/202'!, a;-. i'h3 l:';-5 horas, no 'ole (56) VASSOURA DE PELO COM CABO. -
7*^ a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte; O licitante foi dociararío vencedor por ter apresentcido proposta e habilitação
conforme etílcal. No dia 12/0 i.''2021. ás 16:03:28 iioras, a situação do lote foi finalizada.

No rJir, 12/G-'/:>02i, às 16:03 26 vorus. no lote (56) - VASSOURA DE PELO COM CABO. -
a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas iodas as ffáses oo orocesso cie anáii.se de proposta e documentos de
habilhavão da OTipresa venc-odiua. .ociiucitco em iavor cia mesma.

No dia i:?/01/2n?i. às 16:03 ?8 horas no lota (561 - VAS.SOURA DE PELO COM CABO. -

peio criléno oe r.ienoi preç;'. foi adjudicado o objeto do lote rJa licitação á empresa

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO .coin o vaior Rlf. 4.199.00.

No dia 15/11/2020, ás 17:20:37 horas, no lotcí (57) - VASSOURA PARA VASO

SANIT.AFíIG - a situação >:lf.> lOte foi alterada uara: arrematado. O motivo da alteração foi o
segiiir.ce: Alv.rUização eleu. ad i - servicior: •.):;IOaouCiOO(>i_ miilliSciias-05. No dia 08/01/2021,

às 14:31:55 nonas a situação do lote foi finalizada.

No dia (:B/0"/20.2 :, as 14:31:5.5 horas, no lote (.571 - VAS-SOURA PARA VASO
SANIi/^RIO. - a situação do lote foi alterada para. declarado vencedor. O motivo da
alteração fo: o ieo.jínrt. O ii dtar.i.; ieciaiado v-.pce.^cr poi ictr aoresentado proposta e

habilitação conforme ejclital. i\lo dia l2/0'i/2021. às 16;ü.3:o7 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No cia r2/0'i;2021, às 15.0.3.37 noras, no lOte (57) - VASSOURA PARA VASO

SANíTARiO - .V. siiuac.-io d .- 'oíe 3ji ídlerada para: adjuCicado. O motivo da alteração foi o
seguinie: i ranscoi coas iocias ,js íeses :io ç i-ccfis.so de ai iálise de proposta e documentos de
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habilitação da eiiiprosa vericoclora. sdjiioico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ès 16:03:37 horas, no loto (57) - VASSOURA PARA VASO
S/\N! I^RiO. - polo ciitórlo do menor preço, foi adjiiriicacio o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL ÜE SOUSA FILHO com o vaior R$ 1.435,00.

No dia 19/11/2020. às 17:27:29 horas, no lote (58) - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO. -
a sihiação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor. D;<l0aop00001 mi.iltisalas-05. No dia 08/01/2021, às
14:32:10 notas a ?Í7'.;3câo :io iO' -) foi finaíizatía.

No dia Cf8/()1/2i.i.?1, as. horas, no iote (58) - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO. -
a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licilanie ioi declarauo venceclcir por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital, li o dia 12/C''20;; •, rU: lô:OL' ••13 hor.as, a stiuação do lote foi finalizada.

No dia l.?/0L'?02i. às 16:03:49 horas, no lote (58) - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO. -
a situação do loie roí alterada para. adjudicado. O motivo da aü.eração foi o seguinte:
Traiiísoorridas 'ocinç as fases (n.5 processo de analisei de proposta e documentos de
habüimção ca emnrosa veccedoi a, adjudico en"i f.ivor da mesma.

No dia 1.2/01/202-'. às 16:03:'J-9 horas, no tote (58) - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO. -
pelo crítá 10 de menor preço, foi adjudicado o objeto do iote da licitação á empresa
MANOEL. AMARd.L DE SOUSA FILHO com o valor R$ 3.799,00.

No dia 19/1 Í/2C2C. ás 17 0. 2" horas i o io!e (LO) - PRE3AD0R DE ROUPA - a

situação do lote foi alterada para. arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidoi : pxIOaooCüO01 jT5ultisaias-05. No dia 08/01/2021, às
14:32.25 horas a situação do lote foí finalizada.

Nci ohà 0i";/u''/.''.'2 t cis L- .L- h.j! .?s, r.o 'Oío çv-Li - '• REGADOR DE ROUPA - a

situação do loie foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O iictante foi dedarsoo vencedor no. ter apresentado proposta e habilitação conforme
edn.?!l. Mo dia 12/0 1/2021, ás 16:04:00 r:oras, a situação do iote foi finalizada.

No dia 1.2/01/:?0:M. às 1-3 C • CO homs, r,.;, - f^REGADOR DE ROUPA - a

situação do lote foi aiíeradõ para adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas ss fases cio orocesso de análise de proposta e documentos de
habilili?yão da empresa vencruirra noiuíFco em favor da mesma.
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No dia 12/01/2021. às 18:04:00 homs, no lole (89) - PREGADOR DE ROUPA - pelo

critério de ivienor ()roço, foi o obj.-;'.o co li.cf:- oa liciíõção á empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FILHO com o vaior R$ 69.00.

No dia 19/1-1/20.20, às 17:08:43 horas, no lote (60) - ABAFADOR (COBRÍDOR) - a

situação do lote foi alterada porá: anemalado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização eíeluocio •• sor/idO'. oxiC.aopOüOOl nfioltisalas-Oõ. No dia 08/01/2021, às

14:32-37 horas, a sitriação do lote foi finah.iada.

No di.g 03/0-./2021, à.s 14:32:37 horas, no lote {f30) - ABAFADOR (COBRIDOR) - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitanle foi decl..iiado vencedor fio' ler aiireseníado proposta e habilitação conforme

editai. No oia 12/01/202 ', às U);04;i;5 hcas. a situação do lote foi finalizada.

No dia l2/0i/?n?', às •la;í.W:r3 hora.s, no 'ote (óO) - ABAFADOR (COBRIDOR) - a

situação do lote foi alterada oara: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas ^odas ss fases oo processo de análise de proposta e documentos de
habilitação ca oripresa veiKo/üü-a, iidjudico em i rvui da nuísma.

No dia 12/01/2021 ãs 10:04;13 horas, m.r lote (60) - ABAF.ADOR (COBRIDOR) - pelo

critério oe rr.encir preço, rb: auiudicacio o objeto cio lote da iidlação á empresa MANOEL
AMARAL DE .30UBA 1-iLHO cor": o valor Rll 690.00.

No dia 19/'i1./2020. ás 17:19:41 horas, i-.o lote (61) - aÇUCAREIRO INOX 0/ TAMPA - a
situação do lote foi alterrida paia arremalado. O motivo da alteração foi o seguinte;
Alualizaçâc aíetuaofi • servidor: r)xl0aop0ü0(li__mi."jsa!as-í)5. No dia 08/01/2021, às

14:33:32 horas, a .si'i ação rJo i.jía foi fioaiciada.

No dia 08/01/2021, as 14:33:32 iior.is, no lote (H D - AÇUCAREÍRO INOX 0/TAMPA - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitarife foi d.^clarrüo vencedor per ler apresentrjdo proposta e habilitação conforme
edita.!. Mo dia 12/01/2021, às 16:G4:-'-'7 horas, a situação do lote foi finalizada.

Mo dia i2/0 lA-i''-;.-; i, às 16 O-L-.i :' rn.v, -o bh-; (6"') - AÇUC AREIRO INOX 0/ TAMPA - a
situação do iole foi auerads para. aujuciicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas Iodas s.s íasos co orooesso de análise de proposta e documentos de

habi|ila..:ãü oa arnprssa vertc(;do' a, adjudico em favor da mesma.

No dia 1.2/01/?0.?1. às 16.04-47 hm a;? no <oie 161: AÇUCAREIRO INOX 0/TAMPA-

peio cntério de n^encr preço, foi anPud caiio o objeao do lote da licitação á empresa
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MACHADO & MACHADO SIJPÊRMERCADO LTDA com o valor R$ 1.150,00.

No dia 19/11/2020, ãí, 17-20-2C. horas, no loíe (82) - AVENTAL DE PLÁSTICO BRANCO -
a situação do lore foi altei-ada para; arrenuúado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atuali.zação efetuada servido.: pxlCaop00ü01_mijltisalas-05. No dia 08/01/2021, às

14:33-44 horci.s. a situação do iois foi finalizada.

No dia 08/01/20:?1. às 14:3?.:4.1 horas, no lofe (62) - AVENTAL DE PLÁSTICO BRANCO -

a situação do iote foi rilterada :ara: decizrado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O licitanie foi declíir.Kio vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2C21, és 18:04 ,54 tioras, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021. às 16:04:54 horas, no lote (62) - AVEfVTAL DE PLÁ-STICO BRANCO-
,4*% a situação cio luie ioi altei;3c.l,a para. adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Trsiiscorrioes iodas ss fases uu .irocessc; ee análise oe p.oposta e documentos de

habilitação da empresa vencedorci. scjudico em favor da mesma.

No dia -12/01/202 f, às 16:04:54 h(ira.s, no lote (62) - .AVENTAL DE PLÁSTICO BRANCO -
pelo cnlértc de 'nenor creçu *01 adiuc^codo o objeto do lote da licitação á empresa

MANOEL AÍV1AR/-L DE SOÜ-'-..4 com o v-aioi- R$ 2.199.00.

Mo dia 19/11/2020, às 17:29:40 horas, no lote (63) - BACiA PLASTiCA GRANDE 32

LITROS - a sit".iac;áo oo loíe foi aLeraca para: arremntadc:'. O motivo da alteração foi o

seguinve: Afuaiiza.-.ão eielimd-a •• servidor: oxlOaopOOOO > ríiuiíisalas-OS. No dia 08/01/2021,

às 11 c sit.iacrio 00 lote íoi fii-!aii:iac)a.

No d:a 0.'3/0 i/.?G21. às 1'i,r}4:(V! f.oras, no 'Ote ((>.3; - B.ACIA PLASTICA GRANDE 32

LITROS - a situação do loíe íoi afterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seriuinte: O iioilanie foi declaraiio voncec-or pc>r te"" apresentado proposta e habilitação
conlniir.e edita! t u dia 12''G1/i-02 o a.s I8:( ô.0< hores. a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16 05;02 horgs, iv.-. 'oíe (63} - B.ACA PLASTICA GRANDE 32

LITROS - a sUuacíãü do lo-e ioi aíterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinlQi: Tran.sconidas codas as fases do orucesso de análise cie proposta e documentos de

haD)liíg<;rio ds emore-sa vencíedoin. -idjijdir.í) cm favor da mesina.

No dia 12/CI1/.2021, às 16 05 02 hora.s. no lote (63) - BACIA PLASTICA GRANDE 32
LITROS - pelo ci itêiio de monor oreco foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa rvi/\NOEl. AiViAEtAl. Df: SOUSA FILHO com o valor RS 2.999,99.
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No oia la i 1/2Ü2G. rjs 17 27 horas, no ; ho (64) - BACIA PLASTICA MEDIA 20 LITROS

- a situação do lote foi alter^cia psra: arrematado. O nriotivo da alteração foi o seguinte:

Atuaiiiiação efetuada - servidor; pxIOaopODOO'! rriultísalas-OS. No dia 08/01/2021, às
14:34.14 horas a slíuaçao cio iore 'oi finalii'.ariM

No di.n 00,01ás V. 3/-;i4 horas, nn ky-h (64) - CACA PLASTICA MEDIA 20 LITROS

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

seguinte: O liciíante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme editai. No dia 12/01/2021 ás 16:05:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 1:?.'0i/?f)2-i as 16:05:11 horas, no lote (64). BACIA PLASTICA MEDIA 20 LITROS

- a situação ck' lote .oi alícrrida para: aojudicc-ido. G motivo da alveração foi o seguinte:

Transcorridas Iodas as tasc-;s do processo de análise de proposta a documentos de
habilitação da empresa "encodora. atijticiico em favor da mesma.

No dia -1.2/01/2021. às 16:05:11 horas, no lote (64) - BACIA PLASTICA MEDIA 20 LITROS

- peto ..rií;;fic dn nuíiior pioç.-j. ic: -idiudicíído o objeto oo iote da licitação á empresa

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com valoi Ris 2.199,00.

Mo dia !ü/ ! !/2020, .às 17:29:47 horas, no loto (Ôõ) •• BACIA PLASTICA PEQÜENA10

LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguine-: Aiii,.ili/:;H;ão .;íeíi.ío.-J i íe.vi.lor. ixílhaopOOO"'' muitisolas-OS. No dia 08/01/2021,

às 14.7424 hoias, a sLuaçeo do iote 'O- iii-iõiizada.

No dia nfJ/01/:7')2 I, às i4;3á:24 hoias. no lo.:e (65) - BACIA PLASTICA PEQUENA10

LITROS - a situação do lote foi aiterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
^ o seguir.te: C lin-tnrite foi d -clarriP.". «-encedor p.-ir ter aproscnladc pí^oposta e habilitação

conío nun ediuil -Io um 12.'/.l1 hs ii.oLo.lO horas, a sífLiação do lote foi finalizada.

Mo dia -12/01/2021, às -i6-05:-'9 horas, no lote (65) - SACA PLASTICA PEQUENA10

LITROS - a situação cio loie foi alteracici para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorrkias todas as fases do umcesso de aiiáiise rie proposta e documentos de

haái!i!c.ç:k; ein-.its . 'er.i::: Icn tuL. ?mi invor da mesma.

No d-a 12/01/2021. às I6;05: t9 horas, no lote (65) - BACIA PLASTICA PEOUENA10

LITROS ~ r-.elo uníério clr- Tienor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE -SOUSA FILHO com o valor R$ .3.499,99.

ivv- dia :9'-' \.-'.O. 'Is 17.35 51 ii rir.es. no ioio ^66) - BANDEJA DE

POLÍPROPILENO COM .APROXIMADAMENTE 30X35CM. CORES DIVERSAS
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- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multlsalas-05. No dia 08/01/2021, às

14:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:34:35 horas, no lote (66) - BANDEJA DE

POLIPROPILENO COM APROXIMADAMENTE 30X35CM, CORES DIVERSAS

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

seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:05:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:05:26 horas, no lote (66) - BANDEJA DE

POLIPROPILENO COM APROXIMADAMENTE 30X35CM, CORES DIVERSAS

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:05:26 horas, no lote (66) - BANDEJA DE

POLIPROPILENO COM APROXIMADAMENTE 30X35CM, CORES DIVERSAS
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 3.999,99.

No dia 19/11/2020, às 17:36:04 horas, no lote (67) - BANDEJA DE

POLIPROPILENO TIPO REFEITÓRIO,RESISTENTE AO CALOR, LAVAVEL E

ATÓXICO, TAMANHO APROXIMADO DE 48X32CM, BORDA DE - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 14:34:50 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:34:50 horas, no lote (67) - BANDEJA DE
POLIPROPILENO TIPO REFEITORIO,RESISTENTE AO CALOR, LAVAVEL E

ATÓXICO, TAMANHO APROXIMADO DE 48X32CM, BORDA DE - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante
foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia
12/01/2021, às 16:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:05:40 horas, no lote (67) - BANDEJA DE
POLIPROPILENO TIPO REFEITORIO,RESISTENTE AO CALOR, LAVAVEL E

ATÓXICO, TAMANHO APROXIMADO DE 48X32CM, BORDA DE - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
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vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:05:40 horas, no lote (67) - BANDEJA DE
POLIPROPILENO TIPO REFEITÓRIO,RESISTENTE AO CALOR, LAVAVEL E

ATÓXICO, TAMANHO APROXIMADO DE 48X32CM, BORDA DE- pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE

SOUSA FILHO com o valor R$ 6.397,99.

No dia 19/11/2020, às 17:32:11 horas, no lote (68) - BANDEJA PARA MERENDA
ESCOLAR PLÁSTICO 50X30CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multlsalas-05. No dia 08/01/2021, às 14:35:04 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:35:04 horas, no lote (68) - BANDEJA PARA MERENDA
ESCOLAR PLÁSTICO 50X30CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
O motivo da alteração foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:05:50 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:05:50 horas, no lote (68) - BANDEJA PARA MERENDA
ESCOLAR PLÁSTICO 50X30CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta
e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:05:50 horas, no lote (68) - BANDEJA PARA MERENDA

ESCOLAR PLÁSTICO 50X30CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$

17.300,00.

No dia 19/11/2020, às 17:37:36 horas, no lote (69) - BORRACHA PARA PANELA DE

PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multlsalas-05. No dia 08/01/2021,
às 14:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:35:16 horas, no lote (69) - BORRACHA PARA PANELA DE

PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 12/01/2021, às 16:05:59 horas, no lote (69) - BORRACHA PARA PANELA DE
PRESSÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:05:59 horas, no lote (69) - BORRACHA PARA PANELA DE
PRESSÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 299,99.

No dia 19/11/2020, às 17:42:28 horas, no lote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_muitisalas-05. No dia 23/11/2020, às 15:24:31 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 23/11/2020, às 15:24:31 horas, no lote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS, DE V QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou o fornecedor: EDILSON JACINTO DE LIMA. No dia

08/01/2021, às 14:35:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:35:34 horas, no iote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM

ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado

vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às

16:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:06:10 horas, no lote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM

ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do

processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora,
adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:06:10 horas, no lote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS, DE 1® QUALIDADE - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MACHADO & MACHADO

SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 6.500,00.

No dia 19/11/2020, às 17:41:38 horas, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 23/11/2020, às 15:25:07 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 23/11/2020, às 15:25:07 horas, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
alumínio, com tampa, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou o fornecedor: EDILSON JACINTO DE LIMA. No dia
08/01/2021, às 14:36:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:36:59 horas, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado
vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às

16:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:07:06 horas, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do
processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora,

adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:07:06 horas, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM
ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

com o valor R$ 3.999,99.

No dia 19/11/2020, às 17:44:25 horas, no lote (72) - CHALEIRA DE ALUMÍNIO CAPAC.

1,5L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

14:37:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:37:10 horas, no lote (72) - CHALEIRA DE ALUMÍNIO CAPAC.

1,5L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:07:16 horas, no lote (72) - CHALEIRA DE ALUMÍNIO CAPAC.

1,5L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
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habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:07:16 horas, no lote (72) - CHALEIRA DE ALUMÍNIO CAPAC.
1,5L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.400,00.

No dia 19/11/2020, às 17:47:07 horas, no lote (73) - COADOR DE PANO P/ CAFÉ - a
situação do iote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
14:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:37:19 horas, no lote (73) - COADOR DE PANO P/ CAFÉ - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:07:36 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:07:36 horas, no lote (73) - COADOR DE PANO P/ CAFÉ - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:07:36 horas, no lote (73) - COADOR DE PANO P/ CAFÉ - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MACHADO &
MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 300,00.

No dia 19/11/2020, às 17:47:13 horas, no lote (74) - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE
35CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_muitisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 14:37:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:37:29 horas, no lote (74) - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE

35CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:07:53 horas, no lote (74) - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE

35CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcomdas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.
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No dia 12/01/2021, às 16:07:53 horas, no lote (74) - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE
35CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do loteda licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.200,00.

No dia 19/11/2020, às 17:47:49 horas, no lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisaias-05. No dia 08/01/2021, às 14:38:59 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:38:59 horas, no lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O
licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital.
No dia 12/01/2021, às 16:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021. às 16:08:01 horas, no lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas
todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:08:01 horas, no lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 1.899,00.

Nodia 19/11/2020, às 17:49:14 horas, no lote (76) - COLHER DE MESA DESCARTÁVEL,
FABRICADA EM POLISTIRENO, ATÓXICO, BRANCO OU CRISTAL.RESISTENTE,
EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA CONTENDO 100UND - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 14:39:09 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:39:09 horas, no lote (76) - COLHER DE MESA DESCARTÁVEL,
FABRICADA EM POLISTIRENO, ATÓXICO, BRANCO OU CRISTAL.RESISTENTE,

EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA CONTENDO 100UND - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado

vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às

16:08:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:08:11 horas, no lote (76) - COLHER DE MESA DESCARTÁVEL,
FABRICADA EM POLISTIRENO, ATÓXICO, BRANCO OU CRISTAL.RESISTENTE,

EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA CONTENDO 100UND - a situação do lote foi alterada
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para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do
processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora,

adjudico em favor da mesma.

Nodia 12/01/2021, às 16:08:11 horas, no lote (76) - COLHER DE MESA DESCARTÁVEL,
FABRICADA EM POLISTIRENO, ATÓXICO, BRANCO OU CRISTAL,RESISTENTE,

EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA CONTENDO 100UND - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objetodo loteda licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
com o valor R$ 1.049,00.

No dia 19/11/2020, às 17:53:14 horas, no lote (77) - COLHER DE PAU TAM. MÍNIMO 40
CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

^ 14:39:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:39:19 horas, no lote (77) - COLHER DE PAU TAM. MÍNIMO 40
CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da aiteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:08:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:08:20 horas, no lote (77) - COLHER DE PAU TAM. MÍNIMO 40
CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:08:20 horas, no lote (77) - COLHER DE PAU TAM. MÍNIMO 40

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

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 408,00.

No dia 19/11/2020, às 17:58:00 horas, no lote (78) - COLHER DE SOPA EM AÇO INOX

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 14:39:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:39:30 horas, no lote (78) - COLHER DE SOPA EM AÇO INOX

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

alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e

habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:08:29 horas, a situação do lote foi

finalizada.
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No dia 12/01/2021, às 16:08:29 horas, no lote (78) - COLHER DE SOPA EM AÇO INOX

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

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:08:29 horas, no lote (78) - COLHER DE SOPA EM AÇO INOX

CABO LISO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 751,09.

No dia 19/11/2020, às 17:58:46 horas, no lote (79) - COLHER DE SOPA INOX - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_mültisalas-05. No dia 08/01/2021, às
14:39:39 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:39:38 horas, no lote (79) - COLHER DE SOPA INOX - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:08:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:08:37 horas, no lote (79) - COLHER DE SOPA INOX - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:08:37 horas, no lote (79) - COLHER DE SOPA INOX - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do iote da iicitação á empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 449,99.

No dia 19/11/2020, às 17:59:06 horas, no lote (80) - COLHER DESCATAVEL TAM
GRANDE PCT 0/ 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 14:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:39:48 horas, no lote (80) - COLHER DESCATAVEL TAM
GRANDE PCT C/ 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:08:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:08:46 horas, no lote (80) - COLHER DESCATAVEL TAM
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GRANDE PCT C/ 50 - a situação do lote foi alterada para; adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:08:46 horas, no lote (80) - COLHER DESCATAVEL TAM

GRANDE PCT C/ 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 1.749,99.

No dia 19/11/2020, às 17:59:27 horas, no lote (81) - CONCHA EM ALUMÍNIO N" 14 - a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
14:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

^ No dia 08/01/2021, às 14:40:12 horas, no lote (81) - CONCHA EM ALUMÍNIO N" 14 - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:09:18 horas, no lote (81) - CONCHA EM ALUMÍNIO N° 14 - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:09:18 horas, no lote (81) - CONCHA EM ALUMÍNIO N° 14 -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 899,98.

No dia 19/11/2020, às 18:00:59 horas, no lote (82) - COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT
C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 14:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:41:51 horas, no lote (82) - COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT
C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:09:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:09:27 horas, no lote (82) - COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT
C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
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habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021. às 16:09:27 horas, no lote (82) - COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT
C/100 - pelo critériode menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.199,99.

No dia 19/11/2020, ás 18:04:02 horas, no lote (83) - COPO DESCATAVEL PARA AGUA
180ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia
08/01/2021, às 14:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:42:05 horas, no lote (83) - COPO DESCATAVEL PARA AGUA
180ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:09:34 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:09:34 horas, no lote (83) - COPO DESCATAVEL PARA AGUA
180ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:09:34 horas, no lote (83) - COPO DESCATAVEL PARA AGUA
180ML PCT C/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$

9.750,00.

No dia 19/11/2020, às 18:05:37 horas, no lote (84) - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA
300ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia
08/01/2021, às 14:42:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:42:16 horas, no lote (84) - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA
300ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:09:42 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:09:42 horas, no lote (84) - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA
300ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:09:42 horas, no lote (84) - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA

300ML PCT C/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.749,99.

No dia 19/11/2020, ás 18:05:45 horas, no lote (85) - COPO PARA ÁGUA 200ML VIDRO
CONJ. C/06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
ás 14:42:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 14:42:29 horas, no lote (85) - COPO PARA ÁGUA 200ML VIDRO
CONJ. C/06 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:09:54 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:09:54 horas, no lote (85) - COPO PARA ÁGUA 200ML VIDRO
CONJ. C/06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:09:54 horas, no lote (85) - COPO PARA ÁGUA 200ML VIDRO
CONJ. C/06 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 4.499,99.

No dia 20/11/2020, às 09:23:57 horas, no lote (86) - COPO DESCATAVEL PARA CAFÉ
50ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia
08/01/2021, às 14:42:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 14:42:41 horas, no lote (86) - COPO DESCATAVEL PARA CAFÉ
50ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:10:03 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:10:03 horas, no lote (86) - COPO DESCATAVEL PARA CAFÉ
50ML PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:10:03 horas, no lote (86) - COPO DESCATAVEL PARA CAFÉ
50ML PCT C/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
á empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LIDA com o valor R$ 4.300,00.

No dia 20/11/2020, às 09:18:59 horas, no lote (87) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 30,

CAPACIDADE 19 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 14:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:42:55 horas, no lote (87) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 30.

CAPACIDADE 19 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:10:11 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:10:11 horas, no lote (87) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N°30,
CAPACIDADE 19 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favorda mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:10:11 horas, no lote (87) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N» 30,
CAPACIDADE 19 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação à empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.289,00.

No dia 20/11/2020, às 09:44:42 horas, no lote (88) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N°26,
CAPACIDADE 10 LITROS. - a situação do iote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 14:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:43:07 horas, no lote (88) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N« 26,
CAPACIDADE 10 LITROS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. Nodia 12/01/2021, às 16:10:18 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:10:18 horas, no lote (88) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 26,
CAPACIDADE 10 LITROS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:10:18 horas, no lote (88) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 26,

CAPACIDADE 10 LITROS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 998,99.

No dia 20/11/2020, às 09:34:52 horas, no lote (89) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N» 14,

CAPACIDADE 1,5 LITROS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 14:43:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:43:17 horas, no lote (89) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N" 14,
CAPACIDADE 1,5 LITROS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:10:29 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:10:29 horas, no lote (89) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 14,
CAPACIDADE 1,5 LITROS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favorda mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:10:29 horas, no lote (89) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 14,
CAPACIDADE 1,5 LITROS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação à empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 499,99.

No dia 20/11/2020, às 09:24:05 horas, no lote (90) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/
TAMPA 30CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 14:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:47:22 horas, no lote (90) - DEPOSITO DE PLÁSTICO 0/
TAMPA 30CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e

habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:10:41 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:10:41 horas, no lote (90) - DEPOSITO DE PLÁSTICO 0/
TAMPA 30CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:10:41 horas, no lote (90) - DEPOSITO DE PLÁSTICO 0/

TAMPA 30CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.100,00.

No dia 20/11/2020, às 09:40:20 horas, no lote (91) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/

TAMPA 40CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisaias-05. No dia 08/01/2021,

às 14:54:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:54:34 horas, no lote (91) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/

TAMPA 40CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: O iicitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e

habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:11:18 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:11:18 horas, no lote (91) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/

TAMPA 40CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:11:18 horas, no lote (91) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/
TAMPA 40CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 1.499,99.

No dia 20/11/2020, às 09:35:25 horas, no lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PARA
MACARRÃO CAPACIDADE 4 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 14:58:36 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:58:36 horas, no lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PARA

MACARRÃO CAPACIDADE 4 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Iicitante foi declarado vencedor por ter

apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:11:28 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:11:28 horas, no lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PARA
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MACARRÃO CAPACIDADE 4 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de

proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:11:28 horas, no lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PARA

MACARRÃO CAPACIDADE 4 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$

299,99.

No dia 20/11/2020, ás 09:37:44 horas, no lote (93) - ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA

MACARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, ás 14:58:50 horas, a situação do lote foi
^ finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:58:50 horas, no lote (93) - ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA

MACARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter
apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:11:37 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:11:37 horas, no lote (93) - ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA
MACARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise
de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da
mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:11:37 horas, no lote (93) - ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA
MACARRÃO, CAPACIDADE 14 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$

799,00.

No dia 20/11/2020, ás 09:35:00 horas, no lote (94) - FACA DE MESA DE INOX - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, ás
14:59:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 14:59:03 horas, no lote (94) - FACA DE MESA DE INOX - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
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edital, No dia 12/01/2021, às 16:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada,

No dia 12/01/2021, ás 16:11:46 horas, no lote (94) - FACA DE MESA DE INOX - a

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

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habiiitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma,

No dia 12/01/2021, ás 16:11:46 horas, no lote (94) - FACA DE MESA DE INOX - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FiLHO com o valor R$ 399,99.

No dia 20/11/2020, ás 09:47:07 horas, no lote (95) - FACA DESCATAVEL PARA

REFEIÇÃO PCT C/50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado, O motivo da
^ alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_muitisaias-05, No

dia 08/01/2021, ás 15:00:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:00:40 horas, no lote (95) - FACA DESCATAVEL PARA

REFEIÇÃO PCT C/50 - a situação do iote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:11:53 horas, a situação do lote foi
finalizada,

No dia 12/01/2021, ás 16:11:53 horas, no iote (95) - FACA DESCATAVEL PARA
REFEiÇÃO PCT C/50 - a situação do iote foi aiterada para: adjudicado, O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habiiitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:11:53 horas, no iote (95) - FACA DESCATAVEL PARA
REFEIÇÃO PCT C/50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o vaior R$

1,800,00,

No dia 20/11/2020, ás 09:49:40 horas, no lote (96) - FACA PARA CORTE DE CARNE
TAM. G, - a situação do iote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
ás 15:02:38 horas, a situação do iote foi finalizada,

No dia 08/01/2021, ás 15:02:38 horas, no lote (96) - FACA PARA CORTE DE CARNE
TAM, G, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seguinte: O licitante foi deciarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
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conforme edital. Nodia 12/01/2021, ás 16:12:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:12:01 horas, no lote (96) - FACA PARA CORTE DE CARNE
TAM. G. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021. ás 16:12:01 horas, no lote (96) - FACA PARA CORTE DE CARNE
TAM. G. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 1.249,99.

No dia 20/11/2020. ás 09:48:36 horas, no lote (97) - FILME DE PVC PARA ALIMENTO
15M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

^ Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, ás
15:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:08:45 horas, no lote (97) - FILME DE PVC PARA ALIMENTO
15M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:12:10 horas, no lote (97) - FILME DE PVC PARA ALIMENTO
15M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:12:10 horas, no lote (97) - FILME DE PVC PARA ALIMENTO
15M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 350,00.

No dia 20/11/2020, ás 09:47:30 horas, no lote (98) - FILTRO DE BARRO PARAAGUA
TAM. G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
ás 15:08:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:08:53 horas, no lote (98) - FILTRO DE BARRO PARA AGUA
TAM. G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seguinte; O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:12:19 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 12/01/2021, às 16:12:19 horas, no lote (98) - FILTRO DE BARRO PARA AGUA

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

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:12:19 horas, no lote (98) - FILTRO DE BARRO PARA AGUA

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

empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.566,00.

No dia 20/11/2020, às 09:48:01 horas, no lote (99) - FOSFORO PCT 0/10 - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00001_multisaias-05. No dia 08/01/2021, às 15:09:05 horas, a situação do

iote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:09:05 horas, no iote (99) - FOSFORO PCT C/10 - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da aiteração foi o seguinte: O licitante
foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia

12/01/2021, às 16:12:30 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:12:30 horas, no lote (99) - FOSFORO PCT C/10 - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:12:30 horas, no iote (99) - FOSFORO PCT C/10 - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL

DE SOUSA FiLHO com o vaior R$ 1.449,00.

No dia 20/11/2020, às 09:49:32 horas, no lote (100) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO N» 32
COM TAMPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 15:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:09:18 horas, no lote (100) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO N° 32

COM TAMPA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:12:40 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:12:40 horas, no lote (100) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO N" 32

27/01/2021 Página 107 de 151



COM TAMPA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:12:40 horas, no lote (100) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO N® 32
COM TAMPA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.999,99.

No dia 20/11/2020, às 10:00:58 horas, no lote (101) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO TAM.
20CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 15:12:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

^ No dia 08/01/2021, às 15:12:43 horas, no lote (101) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO TAM.
20CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O iicitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:13:08 horas, no lote (101) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO TAM.

20CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:13:08 horas, no lote (101) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO TAM.

20CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.100,00.

No dia 20/11/2020, às 10:01:09 horas, no lote (102) - GALÃO PARA AGUA 0/ TAMPA
05L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

15:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:12:55 horas, no lote (102) - GALÃO PARA AGUA C/ TAMPA
05L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O Iicitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:13:17 horas, no lote (102) - GALÃO PARA AGUA C/ TAMPA
05L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
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habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:13:17 horas, no lote (102) - GALÃO PARA AGUA C/ TAMPA
05L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LIDA com o valor R$ 700,00.

No dia 20/11/2020, às 10:01:37 horas, no lote (103) - GARFO DE INOX PARA

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 15:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:13:09 horas, no lote (103) - GARFO DE INOX PARA
SOBREMESA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

^ alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:29 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:13:28 horas, no lote (103) - GARFO DE INOX PARA
SOBREMESA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:13:28 horas, no lote (103) - GARFO DE INOX PARA
SOBREMESA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objetodo lote da licitação à
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.000,00.

No dia 20/11/2020, às 10:01:44 horas, no lote (104) - GARFO DE MESA EM INOX - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:13:21 horas, no lote (104) - GARFO DE MESA EM INOX - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:13:36 horas, no lote (104) - GARFO DE MESA EM INOX - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.
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No dia 12/01/2021, às 16:13:36 horas, no lote (104) - GARFO DE MESA EM INOX - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitaçãoá empresa MACHADO &
MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 600,00.

No dia 20/11/2020, às 10:02:22 horas, no lote (105) - GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:13:33 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:13:33 horas, no lote (105) - GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

Nodia 12/01/2021, às 16:13:44 horas, no lote (105) - GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:13:44 horas, no lote (105) - GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 2.100,00.

No dia 20/11/2020, às 10:06:06 horas, no lote (106) - GARFO PARA MEXER ARROZ
CABO GRANDE TAM. 45CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 15:13:44 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:13:44 horas, no lote (106) - GARFO PARA MEXER ARROZ
CABO GRANDE TAM. 45CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:13:52 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:13:52 horas, no lote (106) - GARFO PARA MEXER ARROZ
CABO GRANDE TAM. 45CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

27/01/2021 Página 110 de 151



No dia 12/01/2021, às 16:13:52 horas, no lote (106) - GARFO PARA MEXER ARROZ

CABO GRANDE TAM. 45CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$

420,00.

No dia 20/11/2020, às 10:02:33 horas, no lote (107) - GARRAFA TÉRMICA DE 1L - a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

15:13:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:13:56 horas, no lote (107) - GARRAFA TÉRMICA DE 1L - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
editai. No dia 12/01/2021, às 16:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:14:01 horas, no lote (107) - GARRAFA TÉRMICA DE 1L - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:14:01 horas, no lote (107) - GARRAFA TÉRMICA DE 1L- pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MACHADO &
MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.400,00.

No dia 20/11/2020, às 10:12:10 horas, no lote (108) - GARRAFÃO TÉRMICO CAP. 5L - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:14:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

Nodia 08/01/2021, às 15:14:21 horas, no lote (108) - GARRAFÃO TÉRMICO CAP. 5L - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteraçãofoi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:15:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:15:31 horas, no lote (108) - GARRAFÃO TÉRMICO CAP. 5L - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:15:31 horas, no lote (108) - GARRAFÃO TÉRMICO CAP. 5L -
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pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 730,00.

No dia 20/11/2020, às 10:19:51 horas, no lote (109) - JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO

2L C/ TAMPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 15:14:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:14:32 horas, no lote (109) - JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO

2L C/ TAMPA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e

habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:15:42 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:15:42 horas, no lote (109) - JARRA DE PLÁSTICO PARASUCO
2L C/ TAMPA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:15:42 horas, no lote (109) - JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO
2L 0/ TAMPA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 550,00.

No dia 20/11/2020, às 10:18:38 horas, no lote (110) - JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

15:14:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:14:51 horas, no lote (110) - JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO - a
situação do iote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:15:50 horas, no lote (110) - JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:15:50 horas, no lote (110) - JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL
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AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 650,00.

No dia 20/11/2020. ás 10:24:24 horas, no lote (111) - JARRA PLASTICA PARA SUCO 4L
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da aiteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_muitisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:15:38 horas, a situação do iote foi finaiizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:15:38 horas, no iote (111) - JARRA PLASTICA PARA SUCO 4L
- a situação do lote foi aiterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O iicitante foi deciarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme editai. No dia 12/01/2021, ás 16:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:16:28 horas, no lote (111) - JARRA PLASTICA PARA SUCO 4L
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:16:28 horas, no lote (111) - JARRA PLASTICA PARA SUCO 4L
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 598,99.

No dia 20/11/2020, ás 10:12:37 horas, no lote (112) - KIT MERENDA PLÁSTICO
RESISTENTE 0/ COPO, PRATO E COLHER - a situação do iote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00001_muitisalas-05. No dia 08/01/2021, ás 15:15:52 horas, a situação do iote foi
finaiizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:15:52 horas, no iote (112) - KiT MERENDA PLÁSTICO
RESISTENTE C/ COPO, PRATO E COLHER - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O iicitante foi declarado vencedor
por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:17:17
horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:17:17 horas, no lote (112) - KIT MERENDA PLÁSTICO
RESISTENTE C/ COPO, PRATO E COLHER - a situação do lote foi aiterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo
de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em
favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:17:17 horas, no lote (112) - KiT MERENDA PLÁSTICO
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RESISTENTE C/ COPO, PRATO E COLHER - pelo critério de menor preço, foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa EDILSON JACINTO DE LIMA com o valor R$

12.900,00.

No dia 20/11/2020, às 10:18:47 horas, no lote (113) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 1L -
a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da aiteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:16:02 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:16:02 horas, no lote (113) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 1L -
a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da aiteração foi o

seguinte: O licitante foi deciarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:17:58 horas, no lote (113) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 1L -
a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:17:58 horas, no lote (113) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 1L -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 950,00.

No dia 20/11/2020, às 10:18:27 horas, no lote (114) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 2L -
a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:16:16 horas, no lote (114) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 2L -
a situação do iote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:18:12 horas, a situação do iote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:18:12 horas, no lote (114) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 2L -
a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:18:12 horas, no lote (114) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 2L -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do iote da licitação á empresa
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MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.000,00.

No dia 20/11/2020, às 10:30:53 horas, no lote (115) - MARMITA TÉRMICA COM
3DIVISÓRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 15:16:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:16:27 horas, no lote (115) - MARMITA TÉRMICA COM
3DIVISÓRIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:18:26 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:18:26 horas, no lote (115) - MARMITA TÉRMICA COM

3DIVISÓRIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcomdas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:18:26 horas, no lote (115) - MARMITA TÉRMICA COM
3DIVISÓRIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o vaior R$ 1.000,00.

No dia 20/11/2020, às 10:31:02 horas, no lote (116) - PANELA DE PRESSÃO 10L - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:16:39 horas, no lote (116) - PANELA DE PRESSÃO 10L - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:19:02 horas, no iote (116) - PANELA DE PRESSÃO 10L - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:19:02 horas, no lote (116) - PANELA DE PRESSÃO 10L - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL
AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 4.479,00.
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No dia 20/11/2020, às 10:31:37 horas, no lote (117) - PANELA MEDIA 30L - a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 15:16:48 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:16:48 horas, no lote (117) - PANELA MEDIA 30L - a situação

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

licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital.
No dia 12/01/2021, às 16:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:19:20 horas, no lote (117) - PANELA MEDIA 30L - a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas
todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021. às 16:19:20 horas, no lote (117) - PANELA MEDIA 30L - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL
DE SOUSA FILHO com o valor R$ 6.149,00.

No dia 20/11/2020, às 10:41:32 horas, no lote (118) - PANO DE CHÃO - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. Nodia 08/01/2021, às 15:17:00 horas, a situação do
lote foi finalizada.

r

No dia 08/01/2021, às 15:17:00 horas, no lote (118) - PANO DE CHÃO - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante
foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia
12/01/2021, às 16:19:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:19:34 horas, no lote (118) - PANO DE CHÃO - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:19:34 horas, no lote (118) - PANO DE CHÃO - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MACHADO &

MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 2.400,00.

No dia 20/11/2020, às 10:33:08 horas, no lote (119) - PANO DE PRATO - a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atuaiização efetuada
- servidor: pxl0aop00001_multisaias-05. No dia 08/01/2021, às 15:17:09 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:17:09 horas, no lote (119) - PANO DE PRATO - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante
foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia
12/01/2021, às 16:19:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:19:45 horas, no lote (119) - PANO DE PRATO - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas
as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa
vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:19:45 horas, no lote (119) - PANO DE PRATO - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MACHADO &
MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 2.000,00.

No dia 20/11/2020, às 10:31:48 horas, no lote (120) - PAPEIRO DEALUMÍNIO TAM. G -
a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multísalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:17:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:17:22 horas, no lote (120) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. G -
a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme editai. No dia 12/01/2021, às 16:20:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:20:09 horas, no lote (120) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. G -
a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:20:09 horas, no lote (120) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. G -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 550,00.

No dia 20/11/2020, às 10:32:30 horas, no lote (121) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. M -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
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15:17:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:17:52 horas, no lote (121) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. M-

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:20:48 horas, no lote (121) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. M-
a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:20:48 horas, no lote (121) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. M-
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 360,00.

No dia 20/11/2020, às 11:04:05 horas, no lote (122) - PAPEIRO DE ESMALTE CABO
DEPLASTICO CAP 3 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No

dia 08/01/2021, às 15:18:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:18:44 horas, no lote (122) - PAPEIRO DE ESMALTE CABO

DEPLASTICO CAP 3 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado

proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:21:01 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:21:01 horas, no lote (122) - PAPEIRO DE ESMALTE CABO

DEPLASTICO CAP 3 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:21:01 horas, no lote (122) - PAPEIRO DE ESMALTE CABO

DEPLASTICO CAP 3 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM

com o valor R$ 889,00.

No dia 20/11/2020, às 11:04:21 horas, no lote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO - a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
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18:49:01 horas, a situação do lote foi finaiizada.

No dia 08/01/2021, às 18:49:01 horas, no iote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Após análise, ficou constatado que o fornecedor apresentou todos os documentos exigidos
no Edital. No dia 12/01/2021, às 16:21:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:21:11 horas, no iote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:21:11 horas, no lote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO - pelo
^ critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALMEIDA

REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM com o valor R$ 764,00.

No dia 20/11/2020, às 10:41:57 horas, no lote (124) - PENEIRA DE PLÁSTICO C/ CABO
TAM. 20 e 22 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia
08/01/2021, às 15:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:19:11 horas, no lote (124) - PENEIRA DE PLÁSTICO C/ CABO
TAM. 20 e 22 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:21:27 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:21:27 horas, no lote (124) - PENEIRA DE PLÁSTICO C/ CABO
TAM. 20 e 22 CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:21:27 horas, no lote (124) - PENEIRA DE PLÁSTICO C/ CABO
TAM. 20 e 22 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
à empresa MANOELAMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 329,00.

No dia 20/11/2020, às 11:10:14 horas, no lote (125) - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO

PCT C/10 - a situação do lote foi aiterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,

às 18:49:14 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 08/01/2021, às 18:49:14 horas, no lote (125) - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO

PCT C/10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: Após análise, ficou constatado que o fornecedor apresentou todos os

documentos exigidos no Edital. No dia 12/01/2021, ás 16:21:38 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:21:38 horas, no lote (125) - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO
PCT C/10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:21:38 horas, no lote (125) - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO
/«N PCT C/10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM com o valor

R$ 749,00.

No dia 20/11/2020, ás 10:53:15 horas, no lote (126) - PRATO DESCARTÁVEL RASO
PCT C/10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
ás 15:20:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, ás 15:20:20 horas, no lote (126) - PRATO DESCARTÁVEL RASO
PCT C/10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, ás 16:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, ás 16:22:19 horas, no lote (126) - PRATO DESCARTÁVEL RASO
PCT C/10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, ás 16:22:19 horas, no lote (126) - PRATO DESCARTÁVEL RASO
PCT C/10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 687,00.

No dia 20/11/2020, ás 10:52:28 horas, no lote (127) - PRATO FUNDO EM VIDRO
TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
ás 15:20:31 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 08/01/2021, às 15:20:31 horas, no lote (127) - PRATO FUNDO EM VIDRO
TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:22:29 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:22:29 horas, no lote (127) - PRATO FUNDO EM VIDRO
TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:22:29 horas, no lote (127) - PRATO FUNDO EM VIDRO

TEMPEF?ADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.800,00.

No dia 20/11/2020, às 10:53:32 horas, no lote (128) - PRATO RASO EM VIDRO

TEMPERADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivoda alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multlsalas-05. No dia 08/01/2021,
às 15:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:20:40 horas, no lote (128) - PRATO RASO EM VIDRO

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

alteração foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:22:37 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:22:37 horas, no lote (128) - PRATO RASO EM VIDRO

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

seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:22:37 horas, no lote (128) - PRATO RASO EM VIDRO

TEMPERADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 3.050,00.

No dia 20/11/2020, às 10:53:39 horas, no lote (129) - TABUA PARA CARNE EM

MADEIRA TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multlsalas-05. No

dia 08/01/2021, às 15:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 08/01/2021, às 15:20:54 horas, no lote (129) - TABUA PARA CARNE EM
MADEIRA TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e
habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:22:48 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:22:48 horas, no lote (129) - TABUA PARA CARNE EM
MADEIRA TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteraçãofoi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:22:48 horas, no lote (129) - TABUA PARA CARNE EM
MADEIRA TAM. 40X25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação à empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 1.800,00.

No dia 20/11/2020. às 11:17:27 horas, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM
PLÁSTICO TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No
dia 08/01/2021, às 18:50:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 18:50:16 horas, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM
PLÁSTICO TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o

fornecedor: EDILSON JACINTO DE LIMA. Nodia 08/01/2021, às 19:20:08 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 19:20:08 horas, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM
PLÁSTICO TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: O fornecedor apresentou toda documentação exigida no Edital.
No dia 12/01/2021, às 16:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:22:56 horas, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM
PLÁSTICO TAM. 40X25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:22:56 horas, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM

PLÁSTICO TAM. 40X25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação à empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$ 2.393,99.
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No dia 20/11/2020, às 11:16:08 horas, no lote (131) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 21 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 15:49:40 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:49:40 horas, no lote (131) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 21 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter
apresentado proposta e habilitação conforme editai. No dia 12/01/2021, às 16:23:16 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:23:16 horas, no lote (131) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 21 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise
de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da
mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:23:16 horas, no lote (131) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 21 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação à empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHOcom o valor R$

2.999,99.

No dia 20/11/2020, às 11:17:19 horas, no lote (132) - TACHO DE ALUMÍNIO P/

CALDEIRÃO, CAPACIDADE 45 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 15:49:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:49:57 horas, no lote (132) - TACHO DE ALUMÍNIO P/

CALDEIRÃO, CAPACIDADE 45 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter

apresentado proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:23:25 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:23:25 horas, no lote (132) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 45 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise

de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da
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mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:23:25 horas, no lote (132) - TACHO DE ALUMÍNIO P/
CALDEIRÃO, CAPACIDADE 45 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO com o valor R$

1.999,99.

No dia 20/11/2020, às 11:10:55 horas, no lote (133) - TAMPA PLASTICA PARA COPO
300ML SEM FURO PCT C/50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multlsalas-05. No
dia 08/01/2021, às 15:52:03 horas, a situação do lotefoi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:52:03 horas, no lote (133) - TAMPA PLASTICA PARA COPO
^ 300ML SEM FURO PCT C/50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado
proposta e habilitação conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:23:33 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:23:33 horas, no lote (133) - TAMPA PLASTICA PARA COPO
300ML SEM FURO PCTC/50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e
documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:23:33 horas, no lote (133) - TAMPA PLASTICA PARA COPO
300ML SEM FURO PCT C/50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$

520,00.

No dia 20/11/2020, às 11:20:33 horas, no lote (134) - TIGELA PARA CALDO 500ML - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:52:17 horas, no lote (134) - TIGELA PARA CALDO 500ML - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O llcitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, às 16:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:24:20 horas, no lote (134) - TIGELA PARA CALDO 500ML - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:24:20 horas, no lote (134) - TIGELA PARA CALDO 500ML -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 250,00.

No dia 20/11/2020, às 11:20:55 horas, no lote (135) - VELA PARA BEBEDOURO - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:52:30 horas, no lote (135) - VELA PARA BEBEDOURO - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme
edital. No dia 12/01/2021, ás 16:24:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:24:31 horas, no lote (135) - VELA PARA BEBEDOURO - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:24:31 horas, no lote (135) - VELA PARA BEBEDOURO - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MACHADO &
MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 3.500,00.

No dia 20/11/2020, às 11:28:45 horas, no lote (136) - VELA PARA FILTRO DE BARRO -
^ a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:52:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:52:46 horas, no lote (136) - VELA PARA FILTRO DE BARRO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:24:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:24:42 horas, no lote (136) - VELA PARA FILTRO DE BARRO -

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

Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.
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No dia 12/01/2021, às 16:24:42 horas, no lote (136) - VELA PARA FILTRO DE BARRO -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.200,00.

No dia 20/11/2020, às 11:34:18 horas, no lote (137) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.
G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às
15:52:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:52:56 horas, no lote (137) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.
G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:24:56 horas, no lote (137) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.

G - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:24:56 horas, no lote (137) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.

G - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 988,88.

No dia 20/11/2020, às 11:34:46 horas, no lote (138) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às

15:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:53:07 horas, no lote (138) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.

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

seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação

conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:25:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:25:12 horas, no lote (138) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.
P - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:25:12 horas, no lote (138) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM.

27/01/2021 Página 126 de 151



P - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 1.000,00.

No dia 20/11/2020, às 11:34:26 horas, no lote (139) - CANUDO PARA REFRIGERANTE
PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021,
às 15:53:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2021, às 15:53:21 horas, no lote (139) - CANUDO PARA REFRIGERANTE
PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. No dia 12/01/2021, às 16:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2021, às 16:25:52 horas, no lote (139) - CANUDO PARA REFRIGERANTE
PCT C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de
habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:25:52 horas, no lote (139) - CANUDO PARA REFRIGERANTE
PCT C/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 600,00.

No dia 20/11/2020, às 11:34:33 horas, no lote (140) - PALITO PARA PICOLÉ - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/01/2021, às 15:53:35 horas, a

situação do lote foi finalizada.

Nodia 08/01/2021, às 15:53:35 horas, no lote (140) - PALITO PARA PICOLÉ - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O

licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação conforme edital.
No dia 12/01/2021, às 16:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

Nodia 12/01/2021, às 16:26:02 horas, no lote (140) - PALITO PARA PICOLÉ - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas

todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa

vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 12/01/2021, às 16:26:02 horas, no lote (140) - PALITO PARA PICOLÉ - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MACHADO &

MACHADO SUPERMERCADO LTDA com o valor R$ 280,00.
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No dia 18/11/2020, às 14:46:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRiCARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (1) - AGUA SANITÁRIA FRASCO DE 1000ML. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordocomo exige o Editai no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 14:56:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (2) - ÁLCOOL GEL 1L. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 14:57:33 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
^ CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (3) - ALGODÃO PCT 500G. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 14:58:19 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (4) - AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 1
LITRO. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo

como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:03:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (5) - AVENTAL DE PLÁSTICO. O motivo da desclassificação foi:
O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:05:50 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (6) - BALDE PLÁSTICO DE 15 LITROS. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:22:44 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (7) - BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.
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No dia 18/11/2020, às 15:35:16 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (8) - BOTA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE
BANHEIRO. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de
acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:35:45 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (9) - CARROPARA LIMPEZA PROFISSIONAL,
CAPACIDADE DE 28 LITROS, COM ESPREMEDOR NOBRE. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

^ No dia 18/11/2020, às 15:40:43 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (10) - CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750ML. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital

no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:58:33 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (11) - CESTOTELADO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 8.5

LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo

como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 15:58:47 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

^ SERVIÇOS EIRELI, no lote (12) - CESTO DE LIXO COM TAMPA CAP. 8 LITROS COM
PEDAL. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo

como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:00:00 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (13) - COLETORA DE LIXO, CAP. 120 LITROS, 0/

RODÍZIOS, MATERIAL RESISTENTE, FÁCIL LIMPEZA, C/ ALÇA. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:01:40 horas, o Pregoelro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
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SERVIÇOS EIRELI, no lote (14) - COLETORADE LIXO. CAP. 60 LITROS, 0/ RODÍZIOS,
MATERIAL RESISTENTE, FÁCIL LIMPEZA, C/ALÇA. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:08:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (15) - CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA
SELETIVA, CAP. 50 LITROS COM TAMPA DE VAI E VEM. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:11:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (20) - DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

^ BRANCO. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:14:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (19) - DETERGENTE LIQUIDO FRASCO DE 500ML. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:14:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (18)-DESODORIZADOR DE AR, FRASCO DE400ML. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o

Editai no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:15:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (17) - DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO DE 2000ML.
O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como

exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:16:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (16)-DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO DE 1000ML.

O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como

exige o Edital no item 3.24.
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No dia 18/11/2020, às 16:40:12 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (21) - DISPENSADOR DE SABÃO. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:40:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (22) - ESCOVA SANITÁRIA. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedornão detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:42:35 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

^ SERVIÇOS EIRELI, no lote (23) - ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM ESPONJAS DE 8G.
O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como
exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:42:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA
FILHO, no lote (23) - ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM ESPONJAS DE 8G. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou a marca do produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.1.

No dia 18/11/2020, às 16:43:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - MACHADO & MACHADO

SUPERMERCADO LTDA, no lote (23) - ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM ESPONJAS DE
8G. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou a marca do produto de
acordo como exige o Edital no item 3.24.1.

No dia 18/11/2020, às 16:43:40 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (24) - ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:44:33 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (25) - FLANELA ESPECIAL, MEDINDO 60X40CM. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.
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No dia 18/11/2020, às 16:46:40 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (26) - GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO 20X23. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 16:48:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (27) - INSETICIDA SPRAY DE 300ML O FRASCO. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

^ No dia 18/11/2020, às 17:04:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (28) - LIMPA ALUMÍNIO FRASCO DE 500ML. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:05:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (29) - LIMPADOR MULTI USO 500ML. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:05:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (30) - LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 100ML. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:16:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (31) - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM (PM G). O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o

Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:16:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (32) - PÁ COLETORA DE LIXO C/ CABO DE 1 M DE. O motivo
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da desclassificação foi: O fornecedor não detaihou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:22:08 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (34) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 4 METROS. O motivo da

desciassificação foi: O fornecedor não detaihou o produto de acordo como exige o Editai no
item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:22:22 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (35) - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO. FARDO COM 64ROLOS.
O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como

^ exige o Edital no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:25:51 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (36) - PAPEL TOALHA PCT COMDOIS ROLOS DE. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:33:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (37) - PAPEL TOALHA, FARDO COM 1000 FOLHAS. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital

no item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:33:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (38) - PAZINHA P/ LIXO MATERIAL PLÁSTICO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:34:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (39) - PEDRA PARA VASO SANITÁRIO. O motivo da

desciassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no

item 3.24.

No dia 18/11/2020, às 17:35:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
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CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRIGARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (40) - PORTA COPO DESC. 180 ML EM METAL. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 13:53:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (33) - PANO DE CHÃO TIPO SACO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 13:58:47 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

^ SERVIÇOS EIRELI, no lote (41) - PORTA COPO DESC. 50 ML EM METAL. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 13:58:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (42) - RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:00:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (43) - SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5 UNIDADE. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital

no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:01:51 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (44) - SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500GR. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:02:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (45) - SABONETE 90g. O motivo da desclassificação foi: O

fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no Item 3.24.

1^^
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No dia 19/11/2020, às 14:02:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (46) - SACO PARA LIXO PCT C/05UND CAPAC. 100L. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (47) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND CAPAC. 15L. O motivo
da desclassificação foi: Ofornecedor nãodetalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:02:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
^ CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (48) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND CAPAC. 30L. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:02:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (49) - SACO PARA LIXO PCT C/10UND CAPAC. SOL. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 14:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (50) - SODA CAUSTICA DE 500GR. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:14:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (51) - TAMBOR PLÁSTICO COM TAMPA 100 L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:14:38 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (52) - TOALHA DE ROSTO. O motivo da desclassificação foi: O
fomecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.
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No dia 19/11/2020, às 15:14:51 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (53) - TORNEIRA P/ FILTRO. O motivo da desclassificação foi:
O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:15:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (54) - TOUCA DE TECIDO. O motivo da desclassificaçãofoi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:15:20 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

^ SERVIÇOS EIRELI, no lote (55) - VASSOURA DE PALHA. O motivo da desclassificação foi:
O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:15:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (56) - VASSOURA DE PELO COM CABO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:15:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (57) - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:16:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OZiEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (58) - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no

item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:16:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZiEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (59) - PREGADOR DE ROUPA. O motivo da desclassificação

foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:16:21 horas, o Pregoeiro da iicitação - OZIEL DA SILVA
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CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (60) - ABAFADOR (COBRIDOR). O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no Item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (61) - AÇUCAREIRO INOX C/ TAMPA. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (62) - AVENTAL DE PLÁSTICO BRANCO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
Item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:22 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (63) - BACIA PLASTICA GRANDE 32 LITROS. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
Item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (64) - BACIA PLASTICA MEDIA 20 LITROS. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
Item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI. no lote (65) - BACIA PLASTICA PEQUENA10 LITROS. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:54:53 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (66) - BANDEJA DE POLIPROPILENO COM

APROXIMADAMENTE 30X35CM, CORES DIVERSAS. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.
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No dia 19/11/2020, às 15:55:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (67) - BANDEJA DE POLiPROPILENO TIPO

REFEITÓRIO,RESISTENTE AO CALOR, LAVAVEL E ATÓXICO. TAMANHO
APROXIMADO DE 48X32CM, BORDA DE. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:55:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (68) - BANDEJA PARA MERENDA ESCOLAR PLÁSTICO
50X30CM. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Editai no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:55:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (69) - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:55:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (70) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO. COM
TAMPA, 52 LITROS, DE 1® QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:55:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (71) - CAÇAROLA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO, COM
TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:56:08 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (72) - CHALEIRA DE ALUMÍNIO CAPAC. 1,5L. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:56:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
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SERVIÇOS EIRELI, no lote (73) - COADOR DE PANO P/ CAFÉ. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:56:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (74) - COLHER DE ALUMÍNIO GRANDE 35CM. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 15:57:03 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (75) - COLHER DE CHÁ INOX. O motivo da desclassificação foi:

^ O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:09:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (76) - COLHER DE MESA DESCARTÁVEL, FABRICADA EM
POLISTIRENO. ATÓXICO, BRANCO OU CRISTAL,RESISTENTE. EMBALAGEM
PRIMÁRIA PLÁSTICA CONTENDO 100UND. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:10:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (77) - COLHER DE PAU TAM. MÍNIMO 40 CM. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:10:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (78) - COLHER DE SOPA EM AÇO INOX CABO LISO. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:10:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (79) - COLHER DE SOPA INOX. O motivo da desclassificação

foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:11:03 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
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CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (80) - COLHER DESCATAVEL TAM GRANDE PCT C/ 50. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:11:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (81) - CONCHA EM ALUMÍNIO N" 14. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:11:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (82) - COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT C/100. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:11:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (83) - COPO DESCATAVEL PARAAGUA 180ML PCT C/100. O
motivoda desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o

Edital no Item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:11:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (84) - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 300ML PCT C/100.

O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como

exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:12:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (85) - COPO PARA ÁGUA 200ML VIDRO CONJ. C/06. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital

no item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:12:21 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (86) - COPO DESCATAVEL PARA CAFÉ 50ML PCT C/100. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o

Edital no item 3.24.
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No dia 19/11/2020, às 16:12:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (87) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N® 30, CAPACIDADE 19
LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 16:12:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (88) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 26. CAPACIDADE 10
LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

^ No dia 19/11/2020, às 16:12:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (89) - CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO N° 14, CAPACIDADE 1,5
LITROS. O motivo da desciassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:13:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (90) - DEPOSITO DE PLÁSTICOC/ TAMPA 30CM. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 16:59:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRiCARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (91) - DEPOSITO DE PLÁSTICO C/ TAMPA 40CM. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (92) - ESCORREDOR GRANDE PARA MACARRÃO
CAPACIDADE 4 LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o
produto de acordo como exige o Edital no Item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (93) - ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA MACARRÃO,
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CAPACIDADE 14 LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o
produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (94) - FACA DE MESA DE INOX. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (95) - FACA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO PCT C/50. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo comoexigeo
Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (96) - FACA PARA CORTE DE CARNE TAM. G. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:00:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (97) - FILME DE PVC PARA ALIMENTO 15M. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:01:08 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (98) - FILTRO DE BARRO PARA AGUA TAM. G. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:01:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (99) - FOSFORO PCT C/10. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:01:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (100) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO N® 32 COM TAMPA. O
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motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:01:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (101) - FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO TAM. 20CM. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24,

No dia 19/11/2020, ás 17:01:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (102) - GALÃO PARA AGUA C/ TAMPA 05L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:02:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (103) - GARFO DE INOX PARA SOBREMESA. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 17:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (104) - GARFO DE MESA EM INOX. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
Item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 17:02:26 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (105) - GARFO DESCARTÁVEL PCT Cl 50. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
Item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 17:02:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (106) - GARFO PARA MEXER ARROZ CABO GRANDE TAM.
45CM. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo

como exige o Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, ás 17:02:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
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CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (107) - GARRAFA TÉRMICA DE 1L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:02:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (108) - GARRAFÃO TÉRMICO CAP. 5L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:03:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

^ SERVIÇOS EIRELI, no lote (109) - JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO 2L C/ TAMPA. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordocomo exige o
Edital no item 3.24.

No dia 19/11/2020, às 17:03:15 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (110) - JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:20:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (111) - JARRA PLASTICA PARA SUCO 4L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:20:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (112) - KIT MERENDA PLÁSTICO RESISTENTE C/ COPO,

PRATO E COLHER. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto
de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:21:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (113) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 1L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.
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No dia 20/11/2020, às 08:21:25 horas, o Pregoeíro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI. no lote (114) - LEITEIRA DE ALUMÍNIO CAP. 2L. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:21:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI. no lote (115) - MARMITA TÉRMICA COM 3DIVISÓRIA. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

^ No dia 20/11/2020, às 08:21:47 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (116) - PANELA DE PRESSÃO 10L. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:21:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (117) - PANELA MEDIA 30L. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedornão detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:22:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (118) - PANO DE CHÃO. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:22:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (119) - PANO DE PRATO. O motivo da desclassificação foi: O
fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (120) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. G. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.
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No dia 20/11/2020, às 08:22:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (121) - PAPEIRO DE ALUMÍNIO TAM. M. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Editai no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:23:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (122) - PAPEIRO DE ESMALTE CABO DEPLASTICO CAP 3
LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:23:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (123) - PAPEL ALUMÍNIO ROLO. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:23:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (124) - PENEIRA DE PLÁSTICO C/ CABO TAM. 20 e 22 CM. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (125) - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO PCT C/10. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:25:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (126) - PRATO DESCARTÁVEL RASO PCT C/10. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detaihou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:26:00 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (127) - PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.
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No dia 20/11/2020, às 08:26:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (128) - PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, ás 08:26:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (129) - TABUA PARA CARNE EM MADEIRA TAM. 40X25. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o
Edital no item 3.24.

^ No dia 20/11/2020, às 08:27:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (130) - TABUA PARA LEGUMES EM PLÁSTICO TAM. 40X25.
O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como
exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (131) - TACHO DE ALUMÍNIO P/ CALDEIRÃO, CAPACIDADE
21 LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de
acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:29:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (132) - TACHO DE ALUMÍNIO P/ CALDEIRÃO, CAPACIDADE
45 LITROS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de
acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (133) - TAMPA PLASTICA PARA COPO 300ML SEM FURO
PCT C/50. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo
como exige o Edital no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:30:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (134) - TIGELA PARA CALDO 500ML. O motivo da
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desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:30:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (135) - VELA PARA BEBEDOURO. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3,24.

No dia 20/11/2020, às 08:30:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (136) - VELA PARA FILTRO DE BARRO. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:30:47 horas, o Pregoeiro da iicitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO r desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (137) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM. G. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:30:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (138) - XÍCARA COM PIRES 06PCS TAM. P. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no
item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:31:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRiCARNES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, no lote (139) - CANUDO PARA REFRIGERANTE PCT C/100. O motivo
da desclassificação foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital
no item 3.24.

No dia 20/11/2020, às 08:31:20 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRICARNES COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, no lote (140) - PALITO PARA PICOLÉ. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor não detalhou o produto de acordo como exige o Edital no item 3.24.

No dia 23/11/2020, às 14:42:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE
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MATERIAL ESCOLAR ALIM, no lote (19) - DETERGENTE LIQUIDO FRASCO DE 500ML. O
motivo da desclassificação foi: Desclassificação a pedido do fornecedor alegando erro de
digitação no lance ofertado.

No dia 23/11/2020, às 15:16:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - BRANDAO E BRANDAO LTDA, no lote (43) -
SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5 UNIDADE. O motivo da desclassificação foi:
Desclassificação por cotação da quantidade errado do item.

No dia 23/11/2020, às 15:24:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - EDILSON JACINTO DE LIMA, no lote (70) -
CAÇAROLA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, 52 LITROS. DE 1® QUALIDADE.
O motivo da desclassificação foi: Desclassificação a pedido do fornecedor alegando erro de
digitação no lance ofertado.

No dia 23/11/2020, às 15:25:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - EDILSON JACINTO DE LIMA, no lote (71) -
CAÇAROLA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, 30 LITROS, DE 1® QUALIDADE.
O motivo da desclassificação foi: Desclassificação a pedido do fornecedor alegando erro de
digitação no lance ofertado.

No dia 08/01/2021, às 10:25:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, no lote
(4) - AMACIANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 1 LITRO. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificação a pedidodo fornecedor alegando que o valorproposto
foi ofertado erroneamente, sem verossimilhança do quantitativo com o valorde mercado.

No dia 08/01/2021, às 10:29:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, no lote
(13) - COLETORA DE LIXO, CAP. 120 LITROS, C/ RODÍZIOS, MATERIAL
RESISTENTE, FÁCIL LIMPEZA, C/ ALÇA. O motivo da desclassificação foi:
Desclassificação a pedido do fornecedor alegando que o valor proposto foi ofertado
erroneamente, sem verossimilhança do quantitativo com o valor de mercado.

No dia 08/01/2021, às 10:29:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, no lote
(14) - COLETORADE LIXO, CAP. 60 LITROS, 0/ RODÍZIOS, MATERIAL

RESISTENTE, FÁCIL LIMPEZA, C/ ALÇA. O motivo da desclassificação foi:
Desclassificação a pedido do fornecedor alegando que o valor proposto foi ofertado
erroneamente, sem verossimilhança do quantitativo com o valor de mercado.
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No dia 08/01/2021, às 10:40:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, no lote

(29) - LIMPADOR MULTI USO 500ML. O motivo da desclassificação foi: Desclassificação a

pedido do fornecedor alegando que o valor proposto foi ofertado erroneamente, sem
verossimilhança do quantitativo com o valor de mercado.

No dia 08/01/2021, às 11:47:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA

CELESTINO - desclassificou o fornecedor - MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO, no lote

(24) - ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificação a pedido do fornecedor alegando que o valor proposto foi ofertado
erroneamente, sem verossimilhança do quantitativo com o valor de mercado.

No dia 08/01/2021, às 18:50:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou o fornecedor - EDILSON JACINTO DE LIMA, no lote (130) -
TABUA PARA LEGUMES EM PLÁSTICO TAM. 40X25. O motivo da desclassificação foi:
Após análise, verificou-se que o fornecedor não apresentou o balanço patrimonial conforme
solicita o Edital.

No dia 19/01/2021, às 12:09:16 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL
FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação daHjcitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta s^ssãoi^/f^d,a i\nais navendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
ata segue relatório contendo informaçõesdeclarou encerrados os traba

detalhadas sobre o andamen

hos. Aifiexo

o do prpòess

MANOEL^

Autc

folSOO tSA SILVA
3tente

:elestino

ALAN CASTELO BffecOiCERQW DE AGUIAR
Membro Equipe Apqo

FRANCISCO d|i4 CHAGAS SILVA
Mepibro Equipe Apoio

Proponentes;
02.488.226/0001-09 ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM
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15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA 05062492556

18.254.477/0001-69 ARMAZÉM DO TEMPO COMERCIO LTDA

10.992.212/0001-56 BRANDAO E BRANDAO LTDA

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

17.897.450/0001-21 DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E ME

32.186.955/0001-71 EDILSON JACINTO DE LIMA

14.988.111/0001-62 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

28.766.496/0001-28 G SOARES DE CARVALHO EIRELI

34.999.911/0001-96 G.l INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO LTDA

19.703.836/0001-80 MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA

04.902.822/0001-19 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

21.238.581/0001-74 MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
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