ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - (PB)
Licitação: (Ano: 2020/ JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI /
Nº Processo: 2020108529)
às 09:00:58 horas do dia 28/08/2020 no endereço PRACA JOAO PESSOA SN, bairro
CENTRO, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 2020108529 - 2020/017/2020 que tem por objeto Aquisição de equipamentos de
proteção individuais destinados aos magistrados, servidores e estagiários, que estejam
aptos a retornar às atividades presenciais nas unidades administrativas e judiciais deste
Poder Judiciário Paraibano (PJPB), de equipamentos para medição de temperatura do
público interno bem como do público externo que necessitar de atendimento presencial, e de
material de higiene e limpeza, conforme diretrizes do Protocolo de Biossegurança do TJPB
(Ato da Presidência 033/2020), da Resolução nº 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), das recomendações das autoridades sanitárias e da Gerência de Qualidade de Vida,
durante o período de 06 meses, de acordo com as especificações constantes noTermo de
Referência.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 17:05:35:751 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 46.750,00

27/08/2020 11:51:53:414 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R$ 46.750,00

27/08/2020 14:59:30:182 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 46.750,00
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DE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
21/08/2020 11:02:03:835 CANAL
CONFECCO

R$ 43.750,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 46.750,00

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
17/08/2020 12:30:37:904 COBERMED
EIRELI

R$ 25.000,00

NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM
27/08/2020 17:36:00:267 NATEK
PROD BIO

R$ 90.000,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
27/08/2020 16:24:40:054 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 46.750,00

27/08/2020 18:32:05:055 MASTER COMERCIAL LTDA

R$ 46.790,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
27/08/2020 14:17:55:148 BRASEPI
SEGURANCA LTDA

R$ 46.750,00

27/08/2020 20:08:58:054 MIKOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R$ 46.750,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 46.750,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
26/08/2020 17:40:38:018 SAGATI
SEGURANCA EIREL

R$ 46.750,00

28/08/2020 07:55:57:721 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 46.750,00

27/08/2020 15:56:47:566 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R$ 46.750,00

27/08/2020 15:53:09:260 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 46.750,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 46.750,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 46.750,00

27/08/2020 16:49:13:982 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 50.000,00

17/08/2020 16:23:56:797 CW FOMENTO MERCANTIL LTDA

R$ 87.500,00

28/08/2020 07:14:19:164 LUELUA CALCADOS EIRELI - EPP

R$ 12.750,00

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 67.500,00

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
27/08/2020 15:20:27:775 PETBONE
ANIMA

R$ 46.750,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 46.750,00

27/08/2020 16:18:37:298 M M DE JESUS SANTIN & CIA LTDA

R$ 25.000,00

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
27/08/2020 18:55:42:432 T
VESTUAR

R$ 46.500,00

Lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens)
Data-Hora

Fornecedor

26/08/2020 14:29:03:885 CAMILA CRISTINA PEREIRA
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DE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
21/08/2020 11:02:03:835 CANAL
CONFECCO

R$ 51.900,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 51.900,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 51.900,00

27/08/2020 16:25:39:326 SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R$ 45.000,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 51.900,00

27/08/2020 16:49:13:982 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 150.000,00

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 36.000,00

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
27/08/2020 15:20:27:775 PETBONE
ANIMA

R$ 51.900,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 51.900,00

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
27/08/2020 18:55:42:432 T
VESTUAR

R$ 51.000,00

Lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 17:51:49:322 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 126.520,00

IMPORTACAO E EXPORTACAO
26/08/2020 16:21:47:698 ABEX-COMERCIAL
LTDA-EPP

R$ 126.520,00

27/08/2020 16:30:08:081 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 126.520,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 126.520,00

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
17/08/2020 12:30:37:904 COBERMED
EIRELI

R$ 48.000,00

27/08/2020 16:54:10:835 SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

R$ 68.000,00

27/08/2020 16:22:08:528 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

R$ 126.520,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 126.520,00

SAO JOSE - COMERCIO DISTRIB E PREST
26/08/2020 13:06:09:709 COMERCIAL
SERV

R$ 63.600,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
27/08/2020 16:24:40:054 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 124.000,00

27/08/2020 15:32:12:273 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 45.600,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 126.520,00

28/08/2020 07:55:57:721 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 126.520,00

28/08/2020 00:13:51:958 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

R$ 126.520,00

27/08/2020 15:53:09:260 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 126.520,00

27/08/2020 17:50:39:466 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 125.000,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 126.520,00

27/08/2020 16:25:39:326 SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R$ 80.000,00
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27/08/2020 16:49:13:982 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 200.000,00

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 32.000,00

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
27/08/2020 15:20:27:775 PETBONE
ANIMA

R$ 126.520,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 126.520,00

27/08/2020 14:01:18:437 INNOVARE COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI

R$ 120.000,00

25/08/2020 10:54:34:495 DISPPACK PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

R$ 100.000,00

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
27/08/2020 18:55:42:432 T
VESTUAR

R$ 120.000,00

Lote (4) - Termômetro digital infravermelho portátil sem contato, com as seguintes
características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 17:05:35:751 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 10.546,80

27/08/2020 14:59:30:182 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 10.546,00

21/08/2020 10:27:39:691 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP

R$ 15.000,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 1.506,30

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 10.546,80

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
27/08/2020 16:24:40:054 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 21.762,00

PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
27/08/2020 16:58:50:960 CONSUMERSLAB
HOSPITAI

R$ 10.500,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:21:24:783 TECMIX
EPP

R$ 10.500,00

27/08/2020 15:26:54:229 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP

R$ 10.546,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 10.546,80

27/08/2020 17:09:13:499 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

R$ 10.456,00

27/08/2020 17:25:39:613 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 30.000,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 10.546,80

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
27/08/2020 10:02:15:503 HENFER
MONTAGEM I

R$ 10.546,80

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 5.100,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 10.546,80

Lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
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Marca de Referência : Toscano ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
27/08/2020 14:37:34:082 WORLD
LIMPEZA L

R$ 251.050,00

27/08/2020 14:59:30:182 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 251.000,00

27/08/2020 17:49:59:936 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 21.390,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 251.050,00

27/08/2020 14:14:57:184 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 140.000,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
27/08/2020 16:34:58:026 N.
E EQ

R$ 500.000,00

27/08/2020 20:38:29:380 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 251.050,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 251.050,00

27/08/2020 15:32:12:273 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 173.050,00

26/08/2020 10:33:24:895 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI EPP

R$ 250.000,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:21:24:783 TECMIX
EPP

R$ 250.000,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 251.050,00

27/08/2020 17:50:39:466 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 200.000,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 251.050,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 251.050,00

25/08/2020 18:36:48:757 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 245.000,00

Lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 17:05:35:751 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 169.680,00

28/08/2020 07:33:17:696 MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA

R$ 168.000,00

CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
27/08/2020 14:35:56:359 WORLD
LIMPEZA L

R$ 169.680,00

27/08/2020 15:05:22:790 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 169.000,00

27/08/2020 18:05:03:261 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 169.500,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 169.680,00

27/08/2020 14:16:27:148 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 134.400,00

27/08/2020 19:33:25:901 BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI ME

R$ 168.000,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
27/08/2020 16:36:05:145 N.
E EQ

R$ 300.000,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 169.680,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 14:01:33:012 FIXAR
INFORMATIC

R$ 169.680,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
27/08/2020 16:25:19:879 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 169.680,00

27/08/2020 15:33:11:461 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 138.510,00
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26/08/2020 10:44:08:488 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI EPP

R$ 165.000,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:26:38:535 TECMIX
EPP

R$ 168.900,00

27/08/2020 14:49:23:539 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 169.680,00

27/08/2020 18:14:51:201 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 150.000,00

27/08/2020 16:45:44:679 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 169.680,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 169.680,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:08:31:465 MIL
EIRELI

R$ 169.680,00

25/08/2020 18:39:41:945 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 168.000,00

Lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol, concentração 99,8%, com as seguintes
características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 15:05:22:790 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 8.358,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 8.358,00

Lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 4.000,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 3.828,00

27/08/2020 16:45:44:679 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 3.828,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:08:31:465 MIL
EIRELI

R$ 3.828,00

Lote (9) - Tapete capacho sanitizante, com as seguintes características:
trama vinil, antichama, antiderrapante, antifúngico 13mm de espessura, dimensões (60 x 40)
cm, base emborrachada, produto lavável de alta
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 14:49:23:539 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 12.514,00

28/08/2020 07:51:36:941 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 12.514,00

27/08/2020 15:07:59:361 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 12.514,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
27/08/2020 18:24:58:930 RICHARD
COBRANCA

R$ 20.000,00

27/08/2020 22:30:12:770 TIE TAPETES - EIRELI

R$ 12.514,00

Lote (10) - Água sanitária com as seguintes características:
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Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis
Data-Hora

Fornecedor

27/08/2020 15:05:22:790 BML COMERCIAL LTDA ME

Proposta
R$ 2,61

27/08/2020 18:05:03:261 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 7.800,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 7.830,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:26:38:535 TECMIX
EPP

R$ 7.800,00

27/08/2020 18:14:51:201 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 7.800,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:08:31:465 MIL
EIRELI

R$ 7.830,00

27/08/2020 16:24:29:853 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 7.830,00

Lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 36.000,00

27/08/2020 15:13:36:788 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 30.000,00

27/08/2020 16:37:04:574 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 26.706,00

27/08/2020 20:50:24:905 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 26.706,00

27/08/2020 22:24:37:302 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 26.400,00

COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E
28/08/2020 07:45:10:252 REIS
SUPRIM

R$ 100.000,00

27/08/2020 15:57:48:683 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R$ 26.706,00

27/08/2020 11:23:26:740 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 26.700,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 26.400,00

27/08/2020 17:27:19:337 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 35.000,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:02:837 FENIX
EXPORATAC

R$ 26.706,00

27/08/2020 15:10:07:221 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 26.706,00
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COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:10:16:049 MIL
EIRELI

R$ 26.466,00

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 38.502,00

Lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado, com as seguintes características:
Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 20.000,00

27/08/2020 18:00:33:553 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 13.450,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 5.950,00

27/08/2020 20:50:24:905 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 13.655,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:28:02:026 TECMIX
EPP

R$ 13.650,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 13.500,00

27/08/2020 16:47:56:779 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 13.655,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:10:16:049 MIL
EIRELI

R$ 13.670,50

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 13.655,00

26/08/2020 14:17:31:576 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 13.500,00

Lote (13) - Pano de chão, com as seguintes características: material 100% algodão, branco,
lavado e alvejado, , aplicação em limpeza geral, de alta absorção, tamanho mínimo:
75x50cm, com margem variável em 10% para mais ou para menos. Não apresentar
desfiamentos nas bordas, com identificação do fabricante. Validade indefinida
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 6.000,00

27/08/2020 15:13:36:788 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 3.168,00

27/08/2020 16:37:04:574 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 3.168,00

27/08/2020 18:00:33:553 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 3.150,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 1.503,60

27/08/2020 20:50:24:905 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 3.168,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 3.000,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:10:16:049 MIL
EIRELI

R$ 3.168,00

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 3.168,00

Lote (14) - Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool gel, com as seguintes
características : Com reservatório para abastecimento de 500ml à 900ml que permita a
reposição direta de líquidos (produtos em galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador 24/09/2020
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retirando-se o reservatório), constituído em plástico branco ABS de alta resistência ao
impacto, designer moderno, possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, com
tecla aperte com limite de curso; parte interna com todas as paredes revestidas de
policarbonato transparente de alta resistência, com visor central transparente. Acompanha
kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Dimensões aproximadas:
profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e referência Premisse ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 24.000,00

27/08/2020 15:13:36:788 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 30.000,00

27/08/2020 16:32:44:802 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 20.250,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
27/08/2020 16:37:34:481 N.
E EQ

R$ 60.000,00

27/08/2020 20:50:24:905 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 20.250,00

27/08/2020 22:24:37:302 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 20.250,00

COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E
28/08/2020 07:45:10:252 REIS
SUPRIM

R$ 100.000,00

27/08/2020 11:23:26:740 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 20.238,00

27/08/2020 15:54:23:445 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 20.250,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 19.800,00

27/08/2020 16:47:56:779 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 20.250,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:02:837 FENIX
EXPORATAC

R$ 20.250,00

27/08/2020 15:10:07:221 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 20.250,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:10:16:049 MIL
EIRELI

R$ 20.250,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
27/08/2020 18:24:20:687 RICHARD
COBRANCA

R$ 20.250,00

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 20.250,00

Lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 12.000,00

27/08/2020 15:13:36:788 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 15.000,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 9.624,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
27/08/2020 16:37:34:481 N.
E EQ

R$ 30.000,00

27/08/2020 20:50:24:905 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 9.624,00

27/08/2020 22:24:37:302 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 9.624,00

27/08/2020 15:54:23:445 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 9.624,00
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27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 9.600,00

27/08/2020 16:47:56:779 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 9.624,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:02:837 FENIX
EXPORATAC

R$ 9.624,00

27/08/2020 15:10:07:221 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 9.624,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:10:16:049 MIL
EIRELI

R$ 9.624,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
27/08/2020 18:24:20:687 RICHARD
COBRANCA

R$ 9.624,00

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 12.390,00

Lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:58:082 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 17.000,00

27/08/2020 15:15:40:175 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 15.000,00

27/08/2020 21:03:49:207 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 12.757,00

26/08/2020 15:27:48:430 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 15.000,00

27/08/2020 18:03:59:832 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 12.500,00

27/08/2020 17:28:11:318 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 40.000,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:02:837 FENIX
EXPORATAC

R$ 12.753,00

27/08/2020 16:25:47:865 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 29.551,00

Lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

28/08/2020 07:22:58:082 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 20.000,00

27/08/2020 10:47:58:624 NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

R$ 13.630,00

27/08/2020 18:02:44:391 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 13.600,00

27/08/2020 14:20:30:224 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 8.120,00

27/08/2020 21:03:49:207 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 13.630,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 14:02:51:785 FIXAR
INFORMATIC

R$ 17.000,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA27/08/2020 22:29:05:457 TECMIX
EPP

R$ 13.600,00

27/08/2020 18:03:59:832 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 13.500,00

27/08/2020 16:48:55:618 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 13.630,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:11:00:507 MIL
EIRELI

R$ 13.630,00

27/08/2020 16:25:47:865 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 13.630,00
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Lote (18) - Balde de plástico com as seguintes características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

27/08/2020 14:20:30:224 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 1.680,00

27/08/2020 21:03:49:207 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 2.658,00

27/08/2020 11:24:06:198 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 2.654,00

27/08/2020 18:03:59:832 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 2.600,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:11:00:507 MIL
EIRELI

R$ 2.658,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 09:54:38:728 M M DE JESUS SANTIN & CIA LTDA

R$ 8.011,00

28/08/2020 09:53:26:586 MASTER COMERCIAL LTDA

R$ 8.023,74

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
28/08/2020 09:28:25:187 SAGATI
SEGURANCA EIREL

R$ 8.500,00

28/08/2020 09:12:52:124 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R$ 9.750,00

28/08/2020 09:21:41:386 MIKOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R$ 12.734,00

28/08/2020 07:14:19:164 LUELUA CALCADOS EIRELI - EPP

R$ 12.750,00

28/08/2020 09:09:09:992 CW FOMENTO MERCANTIL LTDA

R$ 13.500,00

28/08/2020 09:26:06:571 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R$ 15.944,42

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
28/08/2020 09:25:45:352 T
VESTUAR

R$ 15.954,42

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
28/08/2020 09:23:31:917 PETBONE
ANIMA

R$ 16.000,00

NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM
28/08/2020 09:23:41:357 NATEK
PROD BIO

R$ 17.163,83

28/08/2020 09:06:07:474 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 18.000,00

28/08/2020 09:26:06:490 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 19.374,91

28/08/2020 09:25:46:875 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 19.375,00

28/08/2020 09:04:41:950 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 20.000,00

28/08/2020 09:03:28:924 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 23.000,00
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COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
17/08/2020 12:30:37:904 COBERMED
EIRELI

R$ 25.000,00

28/08/2020 09:17:22:958 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 29.990,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
28/08/2020 09:15:50:927 BRASEPI
SEGURANCA LTDA

R$ 30.000,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
28/08/2020 09:17:10:107 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 31.969,97

28/08/2020 09:05:27:205 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 32.000,00

DE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
21/08/2020 11:02:03:835 CANAL
CONFECCO

R$ 43.750,00

27/08/2020 14:59:30:182 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 46.750,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 46.750,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:09:06:002 MIL
EIRELI

R$ 46.750,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 46.750,00

Lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens)
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 09:46:18:001 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 26.030,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 09:45:19:208 MIL
EIRELI

R$ 26.050,00

28/08/2020 09:32:53:679 SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R$ 27.800,00

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
28/08/2020 09:21:09:718 PETBONE
ANIMA

R$ 30.499,00

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 36.000,00

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
28/08/2020 09:09:44:576 T
VESTUAR

R$ 41.987,51

28/08/2020 09:06:14:482 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 42.000,00

28/08/2020 09:33:55:840 CAMILA CRISTINA PEREIRA

R$ 51.800,00

DE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
21/08/2020 11:02:03:835 CANAL
CONFECCO

R$ 51.900,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 51.900,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 51.900,00

Lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
24/09/2020
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por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 09:47:22:096 INNOVARE COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI

R$ 16.800,00

28/08/2020 09:47:07:504 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 17.000,00

28/08/2020 09:24:23:979 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 20.000,00

28/08/2020 09:16:43:535 DISPPACK PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

R$ 24.700,00

SAO JOSE - COMERCIO DISTRIB E PREST
28/08/2020 09:12:47:546 COMERCIAL
SERV

R$ 31.960,00

28/08/2020 09:04:49:411 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA

R$ 33.000,00

28/08/2020 09:07:11:286 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 38.400,00

28/08/2020 09:07:45:179 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 40.000,00

COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA
28/08/2020 09:22:05:090 PETBONE
ANIMA

R$ 41.000,00

28/08/2020 09:06:34:487 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 42.000,00

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
17/08/2020 12:30:37:904 COBERMED
EIRELI

R$ 48.000,00

28/08/2020 09:49:59:303 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

R$ 51.188,85

IMPORTACAO E EXPORTACAO
28/08/2020 09:49:35:949 ABEX-COMERCIAL
LTDA-EPP

R$ 51.200,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
28/08/2020 09:49:33:589 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 51.857,82

28/08/2020 09:44:26:034 SR PRODUTOS MEDICOS LTDA

R$ 56.000,00

28/08/2020 09:38:20:930 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

R$ 57.601,50

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 09:32:51:246 MIL
EIRELI

R$ 58.200,00

28/08/2020 09:26:28:971 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 59.999,03

A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
28/08/2020 09:36:19:360 T
VESTUAR

R$ 77.487,61

28/08/2020 09:32:58:561 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 77.500,00

28/08/2020 09:26:01:705 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 79.362,00

28/08/2020 09:07:43:495 SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R$ 79.500,00

28/08/2020 09:31:02:734 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 123.680,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 126.520,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 126.520,00

Lote (4) - Termômetro digital infravermelho portátil sem contato, com as seguintes
características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
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12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 1.506,30

PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
28/08/2020 09:15:56:722 CONSUMERSLAB
HOSPITAI

R$ 3.000,00

28/08/2020 09:12:35:378 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

R$ 4.650,00

27/08/2020 13:33:22:541 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA

R$ 5.100,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 09:14:05:709 MIL
EIRELI

R$ 6.880,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 09:09:29:137 TECMIX
EPP

R$ 6.890,00

28/08/2020 09:08:24:609 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 6.900,00

28/08/2020 09:21:09:061 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP

R$ 7.999,99

28/08/2020 09:20:45:593 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP

R$ 8.000,00

28/08/2020 09:11:44:671 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 9.900,00

28/08/2020 09:10:24:340 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 10.536,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 10.546,80

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
27/08/2020 10:02:15:503 HENFER
MONTAGEM I

R$ 10.546,80

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 10.546,80

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
28/08/2020 09:10:19:048 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 14.999,99

27/08/2020 17:25:39:613 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 30.000,00

Lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 09:15:00:707 MIL
EIRELI

R$ 21.350,00

27/08/2020 17:49:59:936 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 21.390,00

28/08/2020 09:23:46:199 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI EPP

R$ 136.500,00

28/08/2020 09:23:10:743 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 137.000,00

28/08/2020 09:20:58:592 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 139.890,00

27/08/2020 14:14:57:184 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 140.000,00

28/08/2020 09:15:42:212 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 160.000,00

28/08/2020 09:13:13:790 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 169.999,62

27/08/2020 15:32:12:273 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 173.050,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 09:04:54:799 TECMIX
EPP

R$ 175.000,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
28/08/2020 09:17:36:405 N.
E EQ

R$ 244.985,74
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28/08/2020 09:04:17:272 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 244.990,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 13:58:03:505 FIXAR
INFORMATIC

R$ 251.050,00

CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
27/08/2020 14:37:34:082 WORLD
LIMPEZA L

R$ 251.050,00

27/08/2020 14:47:10:249 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 251.050,00

27/08/2020 16:44:02:704 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 251.050,00

Lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 09:33:15:914 MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA

R$ 92.500,00

28/08/2020 09:30:41:334 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI EPP

R$ 97.700,00

28/08/2020 09:30:03:543 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 110.700,00

28/08/2020 09:27:51:493 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 112.000,00

28/08/2020 09:25:47:966 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 115.599,50

28/08/2020 09:22:57:843 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 116.280,00

28/08/2020 09:20:06:221 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP

R$ 116.640,00

28/08/2020 09:18:39:302 BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI ME

R$ 120.950,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
28/08/2020 09:17:47:902 N.
E EQ

R$ 121.990,00

28/08/2020 09:15:52:527 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 124.990,00

28/08/2020 09:05:19:941 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 133.560,00

27/08/2020 14:16:27:148 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 134.400,00

28/08/2020 09:11:16:289 INTERJET COMERCIAL EIRELI

R$ 151.190,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 09:05:19:278 TECMIX
EPP

R$ 151.200,00

OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
28/08/2020 09:31:45:347 DENTAL
ODONTOLOGICOS L

R$ 164.849,99

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 09:31:27:187 MIL
EIRELI

R$ 164.850,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 14:01:33:012 FIXAR
INFORMATIC

R$ 169.680,00

CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE
27/08/2020 14:35:56:359 WORLD
LIMPEZA L

R$ 169.680,00

27/08/2020 14:49:23:539 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 169.680,00

27/08/2020 16:45:44:679 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 169.680,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:07:212 FENIX
EXPORATAC

R$ 169.680,00

Lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol, concentração 99,8%, com as seguintes
características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior
24/09/2020
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Data-Hora

Fornecedor

Lance

27/08/2020 15:05:22:790 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 8.358,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 8.358,00

Lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

27/08/2020 16:45:44:679 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 3.828,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
27/08/2020 17:08:31:465 MIL
EIRELI

R$ 3.828,00

27/08/2020 20:43:19:176 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 3.828,00

27/08/2020 16:32:49:984 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 4.000,00

Lote (9) - Tapete capacho sanitizante, com as seguintes características:
trama vinil, antichama, antiderrapante, antifúngico 13mm de espessura, dimensões (60 x 40)
cm, base emborrachada, produto lavável de alta
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 09:39:34:832 TIE TAPETES - EIRELI

R$ 9.988,88

28/08/2020 09:38:28:889 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600

R$ 10.000,00

28/08/2020 09:48:37:953 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 11.495,00

28/08/2020 09:48:08:807 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

R$ 11.500,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
28/08/2020 09:46:21:275 RICHARD
COBRANCA

R$ 12.513,99

Lote (10) - Água sanitária com as seguintes características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis
Data-Hora

Fornecedor

27/08/2020 15:05:22:790 BML COMERCIAL LTDA ME

Lance
R$ 2,61

28/08/2020 10:06:36:749 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 4.290,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:05:59:195 MIL
EIRELI

R$ 4.300,00

28/08/2020 10:02:18:585 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 4.489,00
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28/08/2020 09:55:14:185 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 5.000,00

28/08/2020 09:56:28:542 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 5.030,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 09:55:28:094 TECMIX
EPP

R$ 5.040,00

Lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:32:16:143 MIL
EIRELI

R$ 14.200,00

28/08/2020 10:30:10:412 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 14.380,00

28/08/2020 09:52:44:067 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R$ 18.000,00

28/08/2020 10:14:36:134 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 22.769,00

28/08/2020 10:14:13:767 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 22.770,00

28/08/2020 10:11:08:655 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 23.290,00

COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E
28/08/2020 09:57:26:390 REIS
SUPRIM

R$ 24.679,00

28/08/2020 09:48:45:637 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 25.900,00

27/08/2020 16:37:04:574 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 26.706,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
27/08/2020 18:56:02:837 FENIX
EXPORATAC

R$ 26.706,00

27/08/2020 15:13:36:788 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 30.000,00

28/08/2020 09:44:24:608 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 34.900,00

27/08/2020 17:27:19:337 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 35.000,00

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 36.000,00

Lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado, com as seguintes características:
Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 10:02:09:273 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 5.940,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 5.950,00

28/08/2020 10:02:55:076 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 6.853,33
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COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:03:33:237 MIL
EIRELI

R$ 8.000,00

28/08/2020 10:01:32:424 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

R$ 12.490,00

28/08/2020 09:57:50:478 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 13.000,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 09:58:06:386 TECMIX
EPP

R$ 13.300,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 13.500,00

27/08/2020 16:47:56:779 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 13.655,00

28/08/2020 07:22:01:754 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 20.000,00

Lote (13) - Pano de chão, com as seguintes características: material 100% algodão, branco,
lavado e alvejado, , aplicação em limpeza geral, de alta absorção, tamanho mínimo:
75x50cm, com margem variável em 10% para mais ou para menos. Não apresentar
desfiamentos nas bordas, com identificação do fabricante. Validade indefinida
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 10:05:19:560 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 1.490,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 1.503,60

28/08/2020 10:13:26:483 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 1.750,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:11:22:186 MIL
EIRELI

R$ 1.760,00

28/08/2020 10:13:27:625 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 2.450,00

28/08/2020 10:08:43:692 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 2.550,00

28/08/2020 10:02:54:839 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 2.940,00

27/08/2020 18:00:02:414 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 3.000,00

27/08/2020 16:37:04:574 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

R$ 3.168,00

Lote (14) - Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool gel, com as seguintes
características : Com reservatório para abastecimento de 500ml à 900ml que permita a
reposição direta de líquidos (produtos em galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador retirando-se o reservatório), constituído em plástico branco ABS de alta resistência ao
impacto, designer moderno, possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, com
tecla aperte com limite de curso; parte interna com todas as paredes revestidas de
policarbonato transparente de alta resistência, com visor central transparente. Acompanha
kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Dimensões aproximadas:
profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e referência Premisse ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 10:25:30:783 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 14.090,00

28/08/2020 10:24:41:849 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 14.100,00

28/08/2020 10:24:45:499 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 14.140,00

28/08/2020 10:10:37:339 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 15.000,00

28/08/2020 10:08:18:050 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 15.324,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:18:54:229 MIL
EIRELI

R$ 16.000,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
28/08/2020 10:18:20:619 RICHARD
COBRANCA

R$ 16.779,00

28/08/2020 10:07:52:625 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 17.400,00
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28/08/2020 10:23:01:999 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 18.299,00

28/08/2020 10:11:31:854 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 18.300,00

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
28/08/2020 10:06:39:434 FENIX
EXPORATAC

R$ 18.399,99

28/08/2020 10:06:37:629 GLOBAL COMERCIAL EIRELI

R$ 18.949,14

28/08/2020 10:06:22:309 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 18.950,00

27/08/2020 11:23:26:740 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 20.238,00

COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E
28/08/2020 10:02:58:583 REIS
SUPRIM

R$ 23.990,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
27/08/2020 16:37:34:481 N.
E EQ

R$ 60.000,00

Lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 10:23:30:122 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 7.190,00

28/08/2020 10:23:07:089 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 7.200,00

28/08/2020 10:13:42:083 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 7.450,00

28/08/2020 10:10:05:744 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 8.000,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:09:32:907 MIL
EIRELI

R$ 8.100,00

28/08/2020 10:23:45:921 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA

R$ 8.300,00

28/08/2020 10:08:57:122 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 8.364,00

28/08/2020 10:08:18:685 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 8.450,00

LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
28/08/2020 10:16:26:814 RICHARD
COBRANCA

R$ 8.700,00

B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
28/08/2020 10:08:00:421 N.
E EQ

R$ 8.795,01

BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
28/08/2020 10:05:27:555 FENIX
EXPORATAC

R$ 9.180,00

28/08/2020 09:59:30:899 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 9.490,00

27/08/2020 14:19:09:101 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 9.624,00

27/08/2020 16:23:18:157 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 12.390,00

Lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Data-Hora
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BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E
28/08/2020 10:16:58:393 FENIX
EXPORATAC

R$ 11.850,00

28/08/2020 10:09:36:718 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 11.860,00

27/08/2020 18:03:59:832 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 12.500,00

26/08/2020 15:27:48:430 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

R$ 15.000,00

27/08/2020 15:15:40:175 BML COMERCIAL LTDA ME

R$ 15.000,00

28/08/2020 07:22:58:082 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 17.000,00

27/08/2020 16:25:47:865 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 29.551,00

27/08/2020 17:28:11:318 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R$ 40.000,00

Lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior
Data-Hora

Fornecedor

Lance

28/08/2020 10:12:27:339 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME

R$ 8.100,00

27/08/2020 14:20:30:224 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 8.120,00

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:20:36:485 MIL
EIRELI

R$ 9.370,00

28/08/2020 10:11:38:816 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 9.375,00

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA28/08/2020 10:18:05:394 TECMIX
EPP

R$ 10.990,00

28/08/2020 10:19:29:480 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R$ 11.990,00

28/08/2020 10:18:57:008 NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

R$ 12.041,65

28/08/2020 10:15:19:557 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 12.500,00

27/08/2020 16:48:55:618 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

R$ 13.630,00

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
26/08/2020 14:02:51:785 FIXAR
INFORMATIC

R$ 17.000,00

28/08/2020 07:22:58:082 MACHADO ARMARINHOS LTDA

R$ 20.000,00

Lote (18) - Balde de plástico com as seguintes características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/08/2020 10:29:50:753 MIL
EIRELI

R$ 1.350,00

28/08/2020 10:29:15:947 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP

R$ 1.390,00

28/08/2020 10:28:30:624 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R$ 1.440,00

27/08/2020 14:20:30:224 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI

R$ 1.680,00

27/08/2020 18:03:59:832 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 2.600,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 28/08/2020, às 09:57:55 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/09/2020, às 10:32:26 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 02/09/2020, às 10:32:26 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: M M DE JESUS SANTIN & CIA LTDA. No
dia 14/09/2020, às 09:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/09/2020, às 09:13:09 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
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hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: MASTER COMERCIAL LTDA. No dia
14/09/2020, às 10:43:58 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/09/2020, às 10:43:58 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
No dia 21/09/2020, às 16:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:47:21 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:19:46 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:19:46 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
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fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital,
bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:19:46 horas, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo
cirúrgica com as seguintes características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MASTER COMERCIAL LTDA com o valor R$ 8.020,00.
No dia 28/08/2020, às 09:50:16 horas, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo
com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No
dia 28/08/2020, às 11:30:01 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 28/08/2020, às 11:30:01 horas, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo
com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
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ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS desclassificou o fornecedor: ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA. No dia 21/09/2020, às
16:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:47:42 horas, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo
com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do Edital,
bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às 05:20:12 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:20:12 horas, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo
com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
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quantitativo de embalagens) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital, bem como
ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:20:12 horas, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo
com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com o
valor R$ 26.040,00.
No dia 28/08/2020, às 09:54:24 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/09/2020, às 09:57:34 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/09/2020, às 09:57:34 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
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Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: INNOVARE COMERCIO DE
PECAS PLASTICAS EIRELI. No dia 04/09/2020, às 14:00:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/09/2020, às 14:00:46 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: GIULIANA PAULA SOUSA DE
OLIVEIRA 05287803443. No dia 09/09/2020, às 10:32:37 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 09/09/2020, às 10:32:37 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ADEMIR SANTOS
FERNANDES DE LIMA. No dia 10/09/2020, às 14:12:31 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 10/09/2020, às 14:12:31 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
24/09/2020

Página 26 de 57

risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: DISPPACK PRODUTOS
DESCARTAVEIS LTDA. No dia 11/09/2020, às 07:24:07 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 11/09/2020, às 07:24:07 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIB E PREST SERV. No dia 11/09/2020, às 07:27:56 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 11/09/2020, às 07:27:56 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ESTEFANIA LINS ALVES DA
SILVA. No dia 14/09/2020, às 08:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/09/2020, às 08:46:53 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
24/09/2020

Página 27 de 57

Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: ALAGOAS COMERCIAL
MEDICA LTDA EPP. No dia 14/09/2020, às 10:54:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/09/2020, às 10:54:21 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: UZE BRINDES E UNIFORMES
LTDA. No dia 14/09/2020, às 11:00:23 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/09/2020, às 11:00:23 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: PETBONE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA. No dia 21/09/2020, às 16:48:00 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:48:00 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
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Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico.
No dia 24/09/2020, às 05:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:20:32 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:20:32 horas, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADRIANA JUNIA GODINHO
98908375600 com o valor R$ 42.000,00.
No dia 28/08/2020, às 09:24:56 horas, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho
portátil sem contato, com as seguintes características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
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pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 31/08/2020, às 11:02:07 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 31/08/2020, às 11:02:07 horas, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho
portátil sem contato, com as seguintes características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: GLOBAL COMERCIAL EIRELI. No dia
21/09/2020, às 16:48:17 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:48:17 horas, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho
portátil sem contato, com as seguintes características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:20:50 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:20:50 horas, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho
portátil sem contato, com as seguintes características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital,
bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:20:50 horas, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho
portátil sem contato, com as seguintes características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
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12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA
LABORATORIOS E HOSPITAI com o valor R$ 3.000,00.
No dia 28/08/2020, às 09:27:40 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/09/2020, às 09:50:58 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 02/09/2020, às 09:50:58 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: MIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. No dia 02/09/2020, às 10:35:38 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 02/09/2020, às 10:35:38 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: JSB DISTRIBUIDORA EIRELIME. No dia 16/09/2020, às 09:24:10 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/09/2020, às 09:24:10 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
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as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: TOTAL CLEAN INDUSTRIA E
COMERCIO - EIRELI EPP. No dia 21/09/2020, às 16:49:05 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:49:05 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:21:10 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:21:10 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:21:10 horas, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
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EIRELI com o valor R$ 137.000,00.
No dia 28/08/2020, às 09:37:08 horas, no lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes
características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 21/09/2020, às 16:49:20 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:49:20 horas, no lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes
características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:21:31 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:21:31 horas, no lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes
características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital,
bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:21:31 horas, no lote (6) - Álcool em gel a 70%, com as seguintes
características:
Acondicionado em embalagem de 5 litros reforçada e apropriada para manutenção da
integridade do produto, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e registro na Anvisa/ Ministério da Saúde..
Marca de referência : All Clean ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA com o valor R$
92.490,00.
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No dia 28/08/2020, às 09:36:01 horas, no lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol,
concentração 99,8%, com as seguintes características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/08/2020, às 11:30:29 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 28/08/2020, às 11:30:29 horas, no lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol,
concentração 99,8%, com as seguintes características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: BML COMERCIAL LTDA ME.
No dia 14/09/2020, às 13:35:45 horas, a situação do lote foi finalizada.
No lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol, concentração 99,8%, com as seguintes
características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 28/08/2020, às 09:39:28 horas, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool
líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 17/09/2020, às 15:25:52 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 17/09/2020, às 15:25:52 horas, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool
líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
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O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO
SOBREIRA. No dia 18/09/2020, às 10:20:20 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 18/09/2020, às 10:20:20 horas, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool
líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI. No dia 18/09/2020, às 10:25:04 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 18/09/2020, às 10:25:04 horas, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool
líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE ESPINDOLA
VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: HC COMERCIO DE PAPELARIA E
SERVICOS EIRELI EPP. No dia 18/09/2020, às 13:32:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido e água, com as seguintes
características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 28/08/2020, às 09:53:17 horas, no lote (9) - Tapete capacho sanitizante, com as
seguintes características:
trama vinil, antichama, antiderrapante, antifúngico 13mm de espessura, dimensões (60 x 40)
cm, base emborrachada, produto lavável de alta - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 15/09/2020, às 07:07:15 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 15/09/2020, às 07:07:15 horas, no lote (9) - Tapete capacho sanitizante, com as
seguintes características:
trama vinil, antichama, antiderrapante, antifúngico 13mm de espessura, dimensões (60 x 40)
cm, base emborrachada, produto lavável de alta - a situação do lote foi alterada para:
cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista falha na especificação do
produto.
No dia 28/08/2020, às 10:10:29 horas, no lote (10) - Água sanitária com as seguintes
características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/08/2020, às 10:56:02 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 28/08/2020, às 10:56:02 horas, no lote (10) - Água sanitária com as seguintes
características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: BML
COMERCIAL LTDA ME. No dia 21/09/2020, às 16:49:53 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:49:53 horas, no lote (10) - Água sanitária com as seguintes
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características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista cumprimento das exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor
tecnico. No dia 24/09/2020, às 05:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:21:54 horas, no lote (10) - Água sanitária com as seguintes
características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:21:54 horas, no lote (10) - Água sanitária com as seguintes
características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JSB
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DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com o valor R$ 4.290,00.
No dia 28/08/2020, às 10:41:57 horas, no lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as
seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 21/09/2020, às 16:53:07 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:53:07 horas, no lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as
seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico.
No dia 24/09/2020, às 05:22:35 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:22:35 horas, no lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as
seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior. - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
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No dia 24/09/2020, às 05:22:35 horas, no lote (11) - Lixeira plástica com tampa, com as
seguintes características:
Com cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero Acionamento de
tampa através de pedal evitando risco de contaminação;
Haste e pedal confeccionados em plástico resistente; Com ganchos para fixação do saco de
lixo; Medidas: A x L x P : 402 x 323 x 281 mm
Capacidade: 15 litros Cor: Branca Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega.
Marca de Referência, JSN, Sanremo, Atlas, ou superior. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI com o valor R$ 14.196,00.
No dia 28/08/2020, às 10:08:05 horas, no lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado,
com as seguintes características:
Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 21/09/2020, às 16:52:50 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:52:50 horas, no lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado,
com as seguintes características:
Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico.
No dia 24/09/2020, às 05:22:51 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:22:51 horas, no lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado,
com as seguintes características:
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Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:22:51 horas, no lote (12) - Sabonete líquido cremoso, perolado,
com as seguintes características:
Para uso em dispenser de sobrepor, consistência cremosa, ph fisiológico, hipoalergênico,
suavemente perfumado nas essencias erva doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente
que evite o ressecamento das mãos. Embalagem individual de 5 litros. O produto deverá
estampar no rótulo a frase produto notificado/registrado na Anvisa/MS, o nome do
fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição
química, e o número do telefone do SAC, número do lote, , data de fabricação e prazo e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JSB DISTRIBUIDORA EIRELIME com o valor R$ 5.940,00.
No dia 28/08/2020, às 10:16:04 horas, no lote (13) - Pano de chão, com as seguintes
características: material 100% algodão, branco, lavado e alvejado, , aplicação em limpeza
geral, de alta absorção, tamanho mínimo: 75x50cm, com margem variável em 10% para
mais ou para menos. Não apresentar desfiamentos nas bordas, com identificação do
fabricante. Validade indefinida - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No
dia 21/09/2020, às 16:52:35 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:52:35 horas, no lote (13) - Pano de chão, com as seguintes
características: material 100% algodão, branco, lavado e alvejado, , aplicação em limpeza
geral, de alta absorção, tamanho mínimo: 75x50cm, com margem variável em 10% para
mais ou para menos. Não apresentar desfiamentos nas bordas, com identificação do
fabricante. Validade indefinida - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do Edital,
bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às 05:23:10 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:23:10 horas, no lote (13) - Pano de chão, com as seguintes
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características: material 100% algodão, branco, lavado e alvejado, , aplicação em limpeza
geral, de alta absorção, tamanho mínimo: 75x50cm, com margem variável em 10% para
mais ou para menos. Não apresentar desfiamentos nas bordas, com identificação do
fabricante. Validade indefinida - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital, bem como
ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:23:10 horas, no lote (13) - Pano de chão, com as seguintes
características: material 100% algodão, branco, lavado e alvejado, , aplicação em limpeza
geral, de alta absorção, tamanho mínimo: 75x50cm, com margem variável em 10% para
mais ou para menos. Não apresentar desfiamentos nas bordas, com identificação do
fabricante. Validade indefinida - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP com o
valor R$ 1.488,00.
No dia 28/08/2020, às 10:29:06 horas, no lote (14) - Dispenser de parede para sabonete
líquido ou álcool gel, com as seguintes características : Com reservatório para
abastecimento de 500ml à 900ml que permita a reposição direta de líquidos (produtos em
galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador - retirando-se o reservatório), constituído em
plástico branco ABS de alta resistência ao impacto, designer moderno, possui fechadura e
acompanha chave em plástico ABS, com tecla aperte com limite de curso; parte interna com
todas as paredes revestidas de policarbonato transparente de alta resistência, com visor
central transparente. Acompanha kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões aproximadas: profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e
referência Premisse ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No
dia 21/09/2020, às 16:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:52:16 horas, no lote (14) - Dispenser de parede para sabonete
líquido ou álcool gel, com as seguintes características : Com reservatório para
abastecimento de 500ml à 900ml que permita a reposição direta de líquidos (produtos em
galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador - retirando-se o reservatório), constituído em
plástico branco ABS de alta resistência ao impacto, designer moderno, possui fechadura e
acompanha chave em plástico ABS, com tecla aperte com limite de curso; parte interna com
todas as paredes revestidas de policarbonato transparente de alta resistência, com visor
central transparente. Acompanha kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões aproximadas: profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e
referência Premisse ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do Edital,
bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às 05:23:34 horas, a
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situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:23:34 horas, no lote (14) - Dispenser de parede para sabonete
líquido ou álcool gel, com as seguintes características : Com reservatório para
abastecimento de 500ml à 900ml que permita a reposição direta de líquidos (produtos em
galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador - retirando-se o reservatório), constituído em
plástico branco ABS de alta resistência ao impacto, designer moderno, possui fechadura e
acompanha chave em plástico ABS, com tecla aperte com limite de curso; parte interna com
todas as paredes revestidas de policarbonato transparente de alta resistência, com visor
central transparente. Acompanha kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões aproximadas: profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e
referência Premisse ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital, bem
como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:23:34 horas, no lote (14) - Dispenser de parede para sabonete
líquido ou álcool gel, com as seguintes características : Com reservatório para
abastecimento de 500ml à 900ml que permita a reposição direta de líquidos (produtos em
galão) ou refil (sachê com ou sem bico dosador - retirando-se o reservatório), constituído em
plástico branco ABS de alta resistência ao impacto, designer moderno, possui fechadura e
acompanha chave em plástico ABS, com tecla aperte com limite de curso; parte interna com
todas as paredes revestidas de policarbonato transparente de alta resistência, com visor
central transparente. Acompanha kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões aproximadas: profundidade 12cm x largura 13cm x altura 29cm Marca e
referência Premisse ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA com o valor R$ 14.088,00.
No dia 28/08/2020, às 10:28:24 horas, no lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as
seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 21/09/2020, às 16:51:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:51:44 horas, no lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as
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seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:23:58 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:23:58 horas, no lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as
seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias do edital,
bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:23:58 horas, no lote (15) - Porta papel toalha interfolha, com as
seguintes características:
Material ABS, cor branca acetinado,
Composição 100% polipropileno,
Itens inclusos: porta papel, parafusos e buchas para fixação
Dimensões:27 cm de altura, 12 cm de comprimento 25 cm de largura.
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Japi ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA com o valor R$
7.188,00.
No dia 28/08/2020, às 10:21:59 horas, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/09/2020, às 10:27:59 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/09/2020, às 10:27:59 horas, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA
VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC. No dia 21/09/2020, às 16:50:49 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:50:49 horas, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista
cumprimento das exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico.
No dia 24/09/2020, às 05:27:01 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:27:01 horas, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:27:01 horas, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
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capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HC COMERCIO DE PAPELARIA E
SERVICOS EIRELI EPP com o valor R$ 11.860,00.
No dia 28/08/2020, às 10:23:16 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/08/2020, às 11:30:58 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 28/08/2020, às 11:30:58 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: JADSON S. DE OLIVEIRA ME. No dia 16/09/2020, às 09:10:18 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/09/2020, às 09:10:18 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor: BRUNO BARBOSA DE
SOUZA EIRELI. No dia 21/09/2020, às 16:50:34 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:50:34 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das exigencias
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do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020, às
05:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:24:36 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:24:36 horas, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as
seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI com o valor R$ 9.370,00.
No dia 28/08/2020, às 10:33:53 horas, no lote (18) - Balde de plástico com as seguintes
características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 21/09/2020, às 16:50:18 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 21/09/2020, às 16:50:18 horas, no lote (18) - Balde de plástico com as seguintes
características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte. - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
exigencias do Edital, bem como aprovacao do produto pelo setor tecnico. No dia 24/09/2020,
às 05:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 24/09/2020, às 05:24:57 horas, no lote (18) - Balde de plástico com as seguintes
características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista cumprimento das
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exigencias do edital, bem como ausencia de recurso.
No dia 24/09/2020, às 05:24:57 horas, no lote (18) - Balde de plástico com as seguintes
características:
Plástico reforçado com apoio de mão em baixo capacidade de 12 litros, na cor preta, com
alça metálica com pega em plástico para transporte. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI com o valor R$ 1.350,00.
No dia 28/08/2020, às 10:56:02 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - BML COMERCIAL LTDA ME,
no lote (10) - Água sanitária com as seguintes características:
Embalagem plástica resistente, econômica, bem vedada, com fechamento por meio de
tampa, de forma a impedir vazamentos ou eventuais acidentes e que possa voltar a ser
fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do produto, conforme
NBR13390/1995, conteúdo de 1 litro. Composição: teor de cloro ativo entre 2% a 2,5% p/p,
hipoclorito de sódio e água. Devendo possuir registro na ANVISA de acordo com a RDC nº
55/2009, marcas de referências: Brilux, Brilhante, Ypê, ou de melhor qualidade. Validade
mínima de 06 meses a partir da entrega. Sustentabilidade: De preferência por produtos que
possuam comercialização e embalagens plásticas recicláveis e biodegradáveis. O motivo da
desclassificação foi: A pedido da empresa que informou ter enviado de forma errônea o
valor unitário e não o global como valor de proposta de preço.
No dia 28/08/2020, às 11:30:00 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ESTEFANIA LINS ALVES DA
SILVA, no lote (2) - Máscara de proteção de tecido triplo com as seguintes características:
Modelo: Bico de Pato, lavável, atóxica, de designer confortável e eficiente e bem ajustável
ao rosto. Ter no mínimo 03 camadas de tecido:
A camada exterior deverá ser feita de poliéster (resistente a água), A camada do meio
deverá ser feita de tecido polipropileno ou algodão para agir como filtro;
A camada interior deverá ser feita de algodão (material que absorve água), Com excelente
acabamento e boa aparência. Elástico resistente, tipo de máscara descartável cirúrgica, na
cor branca para prender nas orelhas. Cor do tecido: branca Tamanho: M e G, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz (Conforme imagem abaixo, recomendada pela GEVID)
Embalagem com 05 unidades Dimensões das máscaras G e M ( 50% G e 50% M do
quantitativo de embalagens). O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento do item
6.7 do edital (não anexou documentos de habilitação).
No dia 28/08/2020, às 11:30:29 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
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ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - BML COMERCIAL LTDA ME,
no lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol, concentração 99,8%, com as seguintes
características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por
descumprimento do item 6.7 do edital (não anexou documentos de habilitação).
No dia 28/08/2020, às 11:30:58 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - JADSON S. DE OLIVEIRA ME, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as seguintes características
Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior. O motivo da desclassificação foi: Por
descumprimento do item 6.7 do edital (não anexou documentos de habilitação).
No dia 31/08/2020, às 11:02:06 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - GLOBAL COMERCIAL
EIRELI, no lote (4) - Termômetro digital infravermelho portátil sem contato, com as seguintes
características:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, Com mira a laser, Display lcd
iluminado, para uso em pessoas, resolução do display 0,1°C.
Faixa de leitura em °C, Manual em português Com Registro na Anvisa, garantia mínima de
12 meses
Marca de referência: Aiqura ou superior. O motivo da desclassificação foi: A pedido da
empresa que informa que houver erro no lançamento da proposta.
No dia 02/09/2020, às 09:50:57 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - MIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com
as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior. O motivo da desclassificação foi: A PEDIDO DA
EMPRESA POR ERRO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA.
No dia 02/09/2020, às 10:32:25 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - M M DE JESUS SANTIN &
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CIA LTDA, no lote (1) - Máscaras de proteção facial tipo cirúrgica com as seguintes
características:
Descartável, com filtro, com elástico, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna,
externa e filtro), conforme ABNT NBR 15052, versão mais atualizada.
Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 175mm x 90mm, com pregas horizontais
fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do
nariz até a cobertura total do queixo. Com clip nasal embutido de 130 mm, com elásticos de
100mm para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. Atóxica,
hipoalergênica e inodora. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega Caixa
com 50 unidades
Marca de referência: Anadona ou superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista
o descumprimento das alíneas: "b".1 e "c.1" do subitem 6.1.2.1 do edital, ou seja CND
falência por não conter no documento data de validade, considera-se até 60 dias após a
emissão e ausência do cartão CNPJ, bem como o produto não está registrado na Anvisa.
No dia 02/09/2020, às 10:35:37 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - JSB DISTRIBUIDORA EIRELIME, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com as seguintes características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior. O motivo da desclassificação foi: A pedido do
fornecedor tendo em vista erro de digitação dos lances.
No dia 04/09/2020, às 09:57:32 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - INNOVARE COMERCIO DE
PECAS PLASTICAS EIRELI, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as
seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
Conforme parecer do setor técnico, as especificações do produto ofertado não atende os
itens seguintes :
1-Dimensões do produto diferentes do solicitado no edital .
2-Não informa o peso do produto.
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3-Não possui espuma na testeira para reter o suor e dar mais conforto ao usuário
4-Produto é basculante, enquanto que o solicitado deve ser fixo e flexível.
No dia 04/09/2020, às 10:27:59 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - FENIX BRASIL - COMPRA
VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC, no lote (16) - Lixeira em aço inox com as seguintes
características:
De material de alta qualidade, ótima resistência a corrosão, de superfície lisa, com
capacidade de 15 litros, balde interno removível e alça, pedal com acabamento
antiderrapante,
Tamanho: 23 x 17 x x17 cm .
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que a empresa não apresentou a CND Federal, Contrato social ou
requerimento de firma individual, declarações ( menor, fato impeditivo, e Termo de
Compromisso), CND federal vencida, faltou o comprovante de ME /EPP ou declaração,
todos esse itens estão elencados no subitem 6.1.2.1 do Edital.
No dia 04/09/2020, às 14:00:45 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - MAIS ESTOQUE COMERCIO
E DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as
seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
tendo em vista, que ao pedir amostra, a empresa ligou avisando que seu produto não atende
as especificações.
No dia 09/09/2020, às 10:32:33 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ADEMIR SANTOS
FERNANDES DE LIMA, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as
seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
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protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
Conforme catalogo/foto apresentado pela empresa, o setor técnico informou que o produto
ofertado não atende a especificação do edital, por não possuir a espuma no encaixe da testa
não possuir a faixa elástica na parte posterior para prender o protetor de cabeça, elástico e
as medidas são diferentes da exigida no edital.
No dia 10/09/2020, às 14:12:30 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - DISPPACK PRODUTOS
DESCARTAVEIS LTDA, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as
seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
De acordo com o setor técnico o produto da DISPPACK possui uma cinta de ajuste em
plástico rígido, item este não foi exigido na nossa especificação para não causar desconforto
no usuário, por essa razão, resta reprovado.
No dia 11/09/2020, às 07:24:07 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIB E PREST SERV, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield,
com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
tendo em vista parecer do setor técnico, pelos motivos a seguir:
1- O protetor facial em tela possui coroa de plástico, item que causa incômodo ao usuário
2- Não possui a espuma na testeira para evitar o suor
3- Possui regulagem através de catraca, o protetor facial solicitado no edital não possui
regulagem dessa natureza,pois o elástico faz essa função, permitindo mais conforto e
praticidade.
4- Não informa o peso e a espessura do visor.
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Pelos motivos acima o protetor facial foi reprovado.
No dia 11/09/2020, às 07:27:56 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ESTEFANIA LINS ALVES DA
SILVA, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que a empresa não anexou as documentações de habilitação , conforme
exigência do item 6.7 do edital.
No dia 14/09/2020, às 08:46:53 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - ALAGOAS COMERCIAL
MEDICA LTDA EPP, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as seguintes
características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que a empresa ALAGOAS, não atendeu a convocação de encaminhar a
proposta readequada, o catalogo ou foto do Produto. ( saliento que houve diversas
tentativas de ligar para empresa, mas sem sucesso.!.
No dia 14/09/2020, às 10:54:21 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - UZE BRINDES E
UNIFORMES LTDA, no lote (3) - Protetor facial transparente face shield, com as seguintes
características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
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Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
tendo em vista parecer do setor técnico, foi reprovado pelos seguintes motivos:
O protetor facial apresentado pela empresa Uze, não encontra-se de acordo com as
características solicitadas no edital, vejamos:
1- Não possui a espuma na testeira. O encosto de contato do modelo aqui apresentado é
de e.v.a
2- Não possui designer flexível;
3- Não possui a faixa elástica de 2 cm na parte posterior para prender o protetor a cabeça; a
fixação deste modelo é feito através de uma regulagem no frande através e um elástico
pequeno.
4- Ausência de peso para comprovar o conforto pelo usuário
5- Espessura do visor não condiz com o solicitado,
Portanto, reprovado.
No dia 14/09/2020, às 11:00:22 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - PETBONE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA, no lote (3) - Protetor facial transparente face
shield, com as seguintes características:
Que proporcione proteção total da testa a face e aerossóis, Que permita o uso de óculos
por baixo Dimensões: 21,5 cm de altura x 30 cm de largura
Peso máximo: 0,5 Kg (super leve para não causar desconforto durante o tempo de uso)
Visor: em policarbonato flexível transparente de 0,18mm, antiembaçante e anti reflexo e não
risque; Livre de distorção; Faixa elástica na parte posterior de 2cm de largura para prender o
protetor a cabeça; Com espuma no encaixe na testa; Reutilizável; Atóxico; Design flexível;
Marca de Referência: Medical Shield Allprot ou superior. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que a empresa PETBONE, não atendeu ao item 6.7 do edital, ou seja, não
anexou as documentações de habilitação,.
No dia 14/09/2020, às 13:35:45 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - HC COMERCIO DE
PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP, no lote (7) - Álcool isopropílico, isopropanol,
concentração 99,8%, com as seguintes características:
para limpeza de eletrônicos, uso profissional, não corrosivo, embalagem de 1 litro. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.
Marca de Referência: Implastec ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em
vista que a empresa HC solicitou sua desclassificação.
No dia 16/09/2020, às 09:10:18 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - BRUNO BARBOSA DE
SOUZA EIRELI, no lote (17) - Toalha de papel interfolhado, com as seguintes características
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Pacote com 1000 folhas simples de 23 cm x 20,5 cm.Validade mínima de 12 meses a contar
do ato da entrega
Marca de Referência : Reserva ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em
vista que não apresentou a proposta readequada.
No dia 16/09/2020, às 09:24:09 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - TOTAL CLEAN INDUSTRIA E
COMERCIO - EIRELI EPP, no lote (5) - Álcool líquido a 70%, de 5 litros, com as seguintes
características:
Álcool líquido a 70%, antisséptico, embalagem de 5 litros, acondicionada em embalagem
reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, com nome e
responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa/ Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de Referência : Toscano ou superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista
a falta das declarações ( de habilitação, fato impeditivo, de menor de 18 anos e termo de
compromisso) todas elas exigidas no subitem 6.1.2.1 do edital ( ""d", "e" e "f").
No dia 17/09/2020, às 15:25:52 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO SOBREIRA, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido e água, com
as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista
que o setor tecnico informou que o material do produto nao 'e polietileno de alta densidade.
No dia 18/09/2020, às 10:20:20 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - MIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool
líquido e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior. O motivo da desclassificação foi: tendo em vista
que o setor técnico informou que o material do produto não é polietileno de alta densidade.
No dia 18/09/2020, às 10:25:03 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - HC COMERCIO DE
PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido
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e água, com as seguintes características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista
que o setor técnico informou que pela marca do produto não é polietileno de alta densidade,
inclusive essa marca já foi reprovada anteriormente.
No dia 18/09/2020, às 13:32:57 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON DE
ESPINDOLA VASCONCELOS - desclassificou o fornecedor - GLOBAL COMERCIAL
EIRELI, no lote (8) - Borrifador pulverizador de álcool líquido e água, com as seguintes
características:
Com tampa de rosca e com gatilho pulverizador para spray e para jatos Capacidade: 500ml;
Material: polietileno de alta densidade, transparente;
Validade mínima de 12 meses a contar do ato da entrega
Marca de referência : Perfect ou superior. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista,
segundo setor técnico que o produto ofertado é de material PET e como capacidade menor
(450ml) do que foi exigido no edital.
No dia 24/09/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da
ata:
REGISTRO QUE NÃO HOUVE RECURSO, BEM COMO INTERESSADOS PARA
PARTICIPAR DO CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS
Pregoeiro da disputa
MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
Autoridade Competente
DIANA COELI DE ARAUJO VITAL
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
59.527.697/0001-04 ABEX-COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP
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36.264.285/0001-15 ADEMIR SANTOS FERNANDES DE LIMA
19.248.162/0001-71 ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600
12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
11.232.365/0001-68 ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP
11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL LTDA ME
16.872.196/0001-44 BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI ME
24.939.626/0001-26 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
27.509.080/0001-61 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
13.344.533/0001-32 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI
11.250.876/0001-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA
17.171.401/0001-07 CANAL DE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO
14.416.886/0001-63 COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
24.540.648/0001-19 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIB E PREST SERV
05.116.278/0001-42 CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAI
06.283.056/0001-87 CW FOMENTO MERCANTIL LTDA
08.849.206/0001-00 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
37.240.401/0001-29 DISPPACK PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
33.130.762/0001-61 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
33.526.357/0001-67 ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA
08.608.621/0001-64 FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC
21.575.301/0001-13 FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATIC
29.286.699/0001-80 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.
09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP
12.138.262/0001-04 G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP
17.892.706/0001-08 GLOBAL COMERCIAL EIRELI
20.873.342/0001-23 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP
27.381.767/0002-45 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I
33.656.835/0001-53 INNOVARE COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL EIRELI
36.574.303/0001-65 INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA
28.375.567/0001-61 JADSON S. DE OLIVEIRA - ME
16.693.935/0001-30 JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP
27.333.217/0001-70 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
08.973.252/0001-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
11.176.703/0001-91 LUELUA CALCADOS EIRELI - EPP
37.379.919/0001-48 M M DE JESUS SANTIN & CIA LTDA
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA
31.202.451/0001-35 MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
26.484.825/0001-12 MASTER COMERCIAL LTDA
25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
61.920.690/0001-91 MIKOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
34.351.431/0001-14 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
47.078.704/0001-40 MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA
20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ
05.234.897/0001-31 NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO
00.201.018/0001-51 NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA
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09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
35.687.208/0001-05 PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA
30.567.878/0001-74 PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
09.392.396/0001-34 PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI
29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E SUPRIM
34.834.488/0001-74 RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA
22.327.120/0001-30 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
10.757.876/0001-30 SR PRODUTOS MEDICOS LTDA
27.616.844/0001-18 SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR
05.301.712/0001-64 TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
10.261.012/0001-23 TIE TAPETES - EIRELI
17.754.123/0001-10 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI EPP
15.348.142/0001-11 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA
08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIB PROD E UTENS HIGIENE LIMPEZA L
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