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Sábado, 2 de Março de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5726 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0250/2018

 

Processo nº 04-001.455/18-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e descartáveis, por preço unitário de cada item,
para atender demanda da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas
eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

 

LOTE (1) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTISSÉPTICO (SICAM:59246) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 1 com valor global de R$ 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. -
EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 18.028,50 (dezoito mil e vinte e oito reais e
cinquenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado
no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta
e habilitação do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III
do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este
lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS,
conforme laudos constantes dos autos.

Em 17/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 1, com o valor global estimado correspondente a R$ 18.028,50 (dezoito mil e vinte e oito reais e cinquenta
centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 18.028,50 (dezoito mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos), conforme especificações constantes
no Anexo I, para o fornecimento estimado de 1.515 litro(s) de ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, com valor unitário correspondente
a R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (2) - DETERGENTE LÍQUIDO (SICAM: 55247) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 2 com valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme
previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP reduziu o valor
ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 29.739,60 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e
sessenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado
no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta
e habilitação do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III
do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este
lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS,
conforme laudos constantes dos autos.

Em 17/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 2, com o valor global estimado correspondente a R$ 29.739,60 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais
e sessenta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 29.739,60 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), conforme
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especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 4.506 litro(s) de DETERGENTE LÍQUIDO, ALCALINO,
com valor unitário correspondente a R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (3) - DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA GORDURA CARBONIZADA (SICAM: 71307) - EXCLUSIVO
P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 3 com valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS
DE LIMPEZA EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e
o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação
do licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE
LIMPEZA EIRELI foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do
Restaurante Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 22/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI foi declarado
vencedor para o LOTE 3, com o valor global estimado correspondente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ficando aberto o
prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento
estimado de 2.000 litro(s) de DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA GORDURA CARBONIZADA, com valor unitário
correspondente a R$ 8,00 (oito reais) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (4) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA A
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - COTA PRINCIPAL

Em 06/12/2018, o licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA., 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 4 com valor global de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante MUSTANG PLURON
QUÍMICA LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 88.598,50 (oitenta e oito mil,
quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação,
confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA..

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.
foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 28/01/2019, o licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. atendendo ao disposto no subitem 11.18 do edital, adequou
o valor unitário do Item 01 ao patamar apresentado pelo arrematante da Cota Reservada (Lote 5), reduzindo para R$ 8,20
(oito reais e vinte centavos), mantendo o percentual de diferença entre os preços ofertados inferior a 10% (dez por cento) em
relação ao menor preço.

Em 28/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. foi declarado vencedor
para o LOTE 4, com o valor global estimado correspondente a R$ 86.648,50 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e cinquenta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 86.648,50 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de: Item 01 - 4.875 litro(s) de DETERGENTE ALCALINO
CLORADO, PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, com valor unitário correspondente a R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos)
o litro; e , Item 02 - 4.913 litro(s) de SECANTE ABRILHANTADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, com valor unitário
correspondente a R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (5) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS – COTA RESERVADA

Em 06/12/2018, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 5 com valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município,
conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP
reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos
reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e
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o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação
do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi
convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 22/01/2019, nos termos do subitem 11.18 do edital, foi solicitada a redução dos valores de sua proposta ao patamar do
valor unitário apresentado pelo arrematante da cota principal (Lote 4), qual seja, R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) o
valor unitário ofertado para o Item 02 do referido lote.

Em 24/01/2019, conforme mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP
informou a impossibilidade de reduzir o valor, solicitando sua desclassificação.

Em 24/01/2019, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi desclassificado a pedido, conforme registrado no Chat de
Mensagens do lote, por não atender ao estabelecido no subitem 11.18 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas
principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em
relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor em relação aos itens 02 do lote.

Em 30/01/2019, declarado vencedor o licitante do Lote 4 (Cota Principal), respeitado o prazo legal e não havendo interposição
de recurso, os LICITANTES REMANESCENTES foram convocados a se manifestarem no chat de mensagens quanto ao
interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.18 do edital, reduzindo o valor de sua proposta ao
patamar do(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s) pelo arrematante da COTA PRINCIPAL (Lote 4), quais sejam: Item 01: R$ 8,20
(oito reais e vinte centavos); e Item 02: R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos). Respeitado o prazo estabelecido, conforme
registro neste Chat de Mensagens do lote, NÃO HOUVE OFERTA DE NOVA PROPOSTA DE PREÇOS.

Em 30/01/2019, Diante da inexistência de manifestação dos licitantes remanescentes, o lote resultou FRACASSADO, não
havendo interposição de recurso no prazo legal.

Em 31/01/2019, considerando que não houve vencedor para o Lote 5 (cota reservada a ME e EPP), a empresa MUSTANG
PLURON QUÍMICA LTDA., vencedora da Cota Principal (Lote 4), foi convocada para se manifestar quanto à possibilidade de
lhe ser adjudicado o objeto do lote 5, nos mesmos valores unitários e condições da cota principal, conforme previsto no
subitem 11.16 do edital c/c art. 15 §1º da Lei Municipal 10.640/13. Em 01/02/2019, confirmado o interesse em arrematar o Lote
5 (cota reservada) nas mesmas condições estabelecidas para a cota principal (conforme registro no chat de mensagens) a
empresa MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. apresentou proposta escrita para o referido lote.

Em 06/02/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. foi declarado vencedor
para o LOTE 5 (Cota Reservada), com o valor global estimado correspondente a R$ 28.876,50 (vinte e oito mil, oitocentos e
setenta e seis reais e cinquenta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição
de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 28.876,50 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de: Item 01 - 1.625 litro(s) de DETERGENTE ALCALINO
CLORADO, PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, com valor unitário correspondente a R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos)
o litro; e , Item 02 - 1.637 litro(s) de SECANTE ABRILHANTADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, com valor unitário
correspondente a R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (6) - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE USO GERAL (SICAM: 71309) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 6, com valor global de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. -
EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 38.976,30 (trinta e oito mil, novecentos e
setenta e seis reais e trinta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado
com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
classificação da proposta e habilitação do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi
convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 17/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 6, com o valor global estimado correspondente a R$ 38.976,30 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis
reais e trinta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 38.976,30 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 10.230 litro(s) de DETERGENTE NEUTRO
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CONCENTRADO DE USO GERAL, com valor unitário correspondente a R$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos) o litro,
nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (7) - ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 10 MM (SICAM: 47322), ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 20
MM (SICAM: 47323) E ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA ENTRE 23 E 30 MM (SICAM: 39008) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 7 com valor global de R$ 19.870,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta reais). Solicitada nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante A
LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$
19.725,50 (dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do
licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE
LIMPEZA EIRELI foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote.

Em 21/01/2019, o licitante A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI foi desclassificado em virtude de a amostra,
apresentada para o item 01 ter sido REPROVADA por “utilizar em apenas uma aplicação (higienização do panelão) a esponja
não manteve sua integridade e nem aumentou o poder de limpeza pesada”, conforme laudo da Coordenação do Restaurante
Popular Josué de Castro constante nos autos.

Em 21/01/2019, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 7 com valor global de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA.
- EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 19.220,90 (dezenove mil, duzentos e vinte
reais e noventa centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da
proposta e habilitação do licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi
convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 25/02/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 7, com o valor global estimado correspondente a R$ 19.220,90 (dezenove mil, duzentos e vinte reais e noventa
centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 19.220,90 (dezenove mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos), conforme especificações
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de: Item 01 - 2.680 unidade(s) de ESPONJA PARA LIMPEZA (FIBRA
PARA LIMPEZA EXTRAFORTE), DIMENSÕES APROXIMADAS 87 X 125 MM com valor unitário correspondente a R$ 2,63
(dois reais e sessenta e três centavos) a unidade; Item 02 - 2.710 unidade(s) de ESPONJA PARA LIMPEZA (FIBRA PARA
LIMPEZA EXTRAFORTE), DIMENSÕES APROXIMADAS 102 X 260 MM com valor unitário correspondente a R$ 3,53 (três
reais e cinquenta e três centavos); e Item 03 - 1.660 unidade(s) de ESPONJA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS
102 X 260 MM com valor unitário correspondente a R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos).

 

LOTE (8) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA PRINCIPAL

Em 06/12/2018, o licitante NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 8, com valor global de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Solicitada nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante NICKVALLE
COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 39.684,80
(trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
- ME.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS
LTDA. - ME foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do
Restaurante Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 22/01/2019, nos termos do subitem 11.18 do edital, foi solicitada a redução dos valores de sua proposta ao patamar do
valor unitário apresentado pelo arrematante da cota reservada (Lote 9), qual seja, R$ 0,83 (oitenta e três centavos de real) o
valor unitário ofertado para o Item do referido lote. Conforme registro no chat de mensagens, o licitante NICKVALLE
COMERCIO DE PAPEIS LTDA. – ME alegou a impossibilidade de redução do preço, permanecendo na margem dos 10% (dez
por cento) em relação ao menor preço, conforme disposto no subitem 11.18. do edital.
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Em 23/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME foi
declarado vencedor para o LOTE 8, com o valor global estimado correspondente a R$ 39.684,80 (trinta e nove mil, seiscentos
e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição
de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 39.684,80 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 46.688 pacote(s) de GUARDANAPO DE PAPEL, COR
BRANCA, DIMENSÕES 23 X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES com valor unitário correspondente a R$ 0,85 (oitenta e
cinco centavos de real) o pacote, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (9) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA RESERVADA

Em 06/12/2018, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 9 com valor global de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município,
conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP
reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 12.916,46 (doze mil, novecentos e dezesseis
reais e quarenta e seis centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado
com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
classificação da proposta e habilitação do licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi
convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 23/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 9, com o valor global estimado correspondente a R$ 12.916,46 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e
quarenta e seis centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 12.916,46 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 15.562 pacote(s) de GUARDANAPO DE PAPEL, COR
BRANCA, DIMENSÕES 23 X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES com valor unitário correspondente a R$ 0,83 (oitenta e
três centavos de real) o pacote, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (10) - PANO PARA LIMPEZA, EM FORMA DE SACO, TECIDO TIPO SARJA, 100% ALGODÃO, CRU, DIMENSÕES
APROXIMADAS 68 X 76 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%) (SICAM: 09927) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS
DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 10 com valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município,
conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP
reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 5.343,25 (cinco mil, trezentos e quarenta e três
reais e vinte e cinco centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da
proposta e habilitação do licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi
convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 22/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 10, com o valor global estimado correspondente a R$ 5.343,25 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e
vinte e cinco centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 5.343,25 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) conforme especificações
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 1.675 unidade(s) de PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM
TECIDO com valor unitário correspondente a R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) a unidade, nas condições
estabelecidas no edital.

 

LOTE (11) - PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM TECIDO 100% VISCOSE E LÁTEX SINTÉTICO (SICAM: 39009) -
EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006
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Em 06/12/2018, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 11 com valor global de R$ 9.397,00 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais). Solicitada nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante
ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$
8.199,68 (oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE
COMERCIO foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do
Restaurante Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 21/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO foi declarado
vencedor para o LOTE 11, com o valor global estimado correspondente a R$ 8.199,68 (oito mil, cento e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 8.199,68 (oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) conforme especificações
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 64 rolo(s) de PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM TECIDO com
valor unitário correspondente a R$ 128,12 (cento e vinte e oito reais e doze centavos) o rolo, nas condições estabelecidas no
edital.

 

LOTE (12) - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, TIPO AMERICANO, 3 DOBRAS (SICAM: 38944) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 12 com valor global de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa
ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante MERCEARIA
INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 55.987,40
(cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto
à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP.

Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. -
EPP foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante
Popular/ DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 22/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP foi declarado
vencedor para o LOTE 12, com o valor global estimado correspondente a R$ 55.987,40 (cinquenta e cinco mil, novecentos e
oitenta e sete reais e quarenta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição
de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 55.987,40 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 1.970 pacote(s) de PAPEL TOALHA com valor unitário
correspondente a R$ 28,42 (vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) o pacote, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (13) - PLÁSTICO FILME EM PVC (SICAM: 46677) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 13 com valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município,
conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP
reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 3.321,07 (três mil, trezentos e vinte e um reais e
sete centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e
habilitação do licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III
do edital, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe
este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram APROVADAS,
conforme laudos constantes dos autos.

Em 21/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 13, com o valor global estimado correspondente a R$ 3.321,07 (três mil, trezentos e vinte e um reais e sete
centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 3.321,07 (três mil, trezentos e vinte e um reais e sete centavos) conforme especificações constantes no
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Anexo I, para o fornecimento estimado de 113 KG de PLÁSTICO FILME EM PVC com valor unitário correspondente a R$
29,39 (vinte e nove reais e trinta e nove centavos) o KG, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (14) - SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, CONTENDO IGARSAN A 5%; PRONTO USO; PH 6,0 A 6,5; SEM
PERFUME (SICAM: 55249) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 14, com valor global de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município,
conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP
reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 22.748,00 (vinte e dois mil, setecentos e
quarenta e oito reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da
proposta e habilitação do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e
Anexo III do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi convocado para apresentar amostras para o item que
compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram
APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 17/01/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 14, com o valor global estimado correspondente a R$ 22.748,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito
reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 22.748,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais), conforme especificações constantes no
Anexo I, para o fornecimento estimado de 2.420 litro(s) de SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, com valor unitário
correspondente a R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) o litro, nas condições estabelecidas no edital.

 

LOTE (15) - SANITIZANTE CLORADO, PARA VEGETAIS E FRUTAS, PRINCÍPIO ATIVO DICLOROISOCIANURATO DE
SÓDIO MENOR OU IGUAL A 5% (SICAM: 71310) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se
arrematante do Lote 15 com valor global de R$ 16.363,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e três reais). Solicitada nova
proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante
ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO não reduziu o valor ofertado. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE
COMERCIO foi convocado para apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do
Restaurante Popular/DREP/SUSAN/SMASAC, as amostras foram REPROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 07/02/2019, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO foi desclassificado e inabilitado por apresentar amostra
com especificações divergentes da exigida no edital, qual seja, princípio ativo ácido tricloroisocianúrico. Odor não
característico de cloro, conforme Laudo de análise de amostras emitido pela Coordenadoria do Restaurante Popular constante
nos autos.

Em 07/02/2019, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 15, com valor global de R$ 16.364,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e quatro reais). Solicitada nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante LIMPEZA E
BRILHO LTDA. - EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 16.361,90 (dezesseis mil,
trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação,
confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP. Em conformidade com o
estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. - EPP foi convocado para apresentar
amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pela Coordenação do Restaurante Popular/DREP/SUSAN/SMASAC,
as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos.

Em 13/02/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP foi declarado vencedor
para o LOTE 15, com o valor global estimado correspondente a R$ 16.361,90 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais
e noventa centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 28/02/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$ 16.361,90 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 1.310 KG de SANITIZANTE CLORADO, PARA
VEGETAIS E FRUTAS, com valor unitário correspondente a R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) o KG, nas
condições estabelecidas no edital.
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LOTE (16) - VASSOURA EM PIAÇAVA (SICAM: 57675) E VASSOURA PARA SANITÁRIO (SICAM: 00052) - EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

DESERTO - NÃO FORAM APRESENTADAS PROPOSTAS PARA ESTE LOTE DA LICITAÇÃO

LOTE (17) - COLHER DESCARTÁVEL (SICAM: 11712) E MARMITA DESCARTÁVEL (SICAM: 00034) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

Em 06/12/2018, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA. - EPP, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 17 com valor global de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante JERBRA COMERCIAL LTDA.
- EPP reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de R$ 28.565,00 (vinte e oito mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, confirmou-se a desclassificação da proposta e inabilitação do licitante
JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP, por não reduzir o valor do item 01 da proposta ao patamar do valor praticado no
mercado, conforme pesquisa de preço constante dos autos.

Em 25/02/2019, Convocadas as empresas remanescentes e classificadas na disputa deste lote, para manifestação quanto ao
interesse em apresentar nova proposta, ofertando o valor global do lote de no máximo R$ 28.052,00 (vinte e oito mil e
cinquenta e dois reais), sendo, R$ 0,04 (quatro centavos de real) o valor unitário máximo para o item 01 e R$ 0,26 (vinte e seis
centavos de real) o valor unitário para o item 02, não houve registro de nenhuma proposta no prazo legal.

Em 26/02/2019, todos os licitantes remanescentes foram desclassificados por ter(em) ofertado proposta(s) com valor acima da
pesquisa de mercado e do valor estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Em 26/02/2019, diante da desclassificação de todos licitantes o LOTE 17 foi FRACASSADO, ficando aberto o prazo de 24
horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Respeitado o prazo legal de 24 horas, não houve interposição de recurso quanto aos atos que resultaram como
FRACASSADO o lote.

 

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os
trabalhos.

 

Wanice Lima

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0250/2018

 

Processo nº 04-001.455/18-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e descartáveis, por preço unitário de cada item,
para atender demanda da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço unitário de cada item do lote, observadas as exigências do edital
e anexo(s), o objeto desta licitação às seguintes empresas:

 

LOTE (1) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTISSÉPTICO (SICAM:59246) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.515 litro(s) de Álcool Etílico 70%, Gel, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.028,50 (dezoito mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

 

LOTE (2) - DETERGENTE LÍQUIDO (SICAM: 55247) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 4.506 litro(s) de Detergente Líquido, Alcalino, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 29.739,60 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos),

 

LOTE (3) - DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA GORDURA CARBONIZADA (SICAM: 71307) - EXCLUSIVO
P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.000 litro(s) de Detergente Desincrustante Para Gordura Carbonizada, conforme especificações
do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

 

LOTE (4) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA A
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - COTA PRINCIPAL

EMPRESA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.

QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 4.875 litro(s) de Detergente Alcalino Clorado, para A Máquina De Lavar Louças,
conforme especificações do edital.

Item 02 - 4.913 litro(s) de Secante Abrilhantador para Máquina De Lavar Louças, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 86.648,50 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

 

LOTE (5) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS – COTA RESERVADA

EMPRESA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.

QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 1.625 litro(s) de Detergente Alcalino Clorado, para A Máquina De Lavar Louças,
conforme especificações do edital.

Item 02 - 1.637 litro(s) de Secante Abrilhantador para Máquina De Lavar Louças, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 28.876,50 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)

 

LOTE (6) - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE USO GERAL (SICAM: 71309) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 10.230 litro(s) de Detergente Neutro Concentrado de Uso Geral, conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 38.976,30 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos)

 

LOTE (7) – ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 10 MM (SICAM: 47322), ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 20
MM (SICAM: 47323) E ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA ENTRE 23 E 30 MM (SICAM: 39008) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 2.680 unidade(s) de Esponja para Limpeza (Fibra Para Limpeza Extraforte),
Dimensões Aproximadas 87 X 125 MM, conforme especificações do edital.

Item 02 - 2.710 unidade(s) de Esponja Para Limpeza (Fibra Para Limpeza Extraforte), Dimensões Aproximadas 102 X 260
MM, conforme especificações do edital.

Item 03 - 1.660 unidade(s) de Esponja Para Limpeza, Dimensões Aproximadas 102 X 260 MM, conforme especificações do
edital.
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VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 19.220,90 (dezenove mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos)

 

LOTE (8) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA PRINCIPAL

EMPRESA: NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME

QUANTITATIVO ESTIMADO: 46.688 pacote(s) de Guardanapo de Papel, Cor Branca, Dimensões 23 X 22 Cm, Pacote com 50
Unidades, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.684,80 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

 

LOTE (9) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA RESERVADA

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 15.562 pacote(s) de Guardanapo de Papel, Cor Branca, Dimensões 23 X 22 Cm, Pacote com 50
Unidades, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 12.916,46 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

 

LOTE (10) - PANO PARA LIMPEZA, EM FORMA DE SACO, TECIDO TIPO SARJA, 100% ALGODÃO, CRU, DIMENSÕES
APROXIMADAS 68 X 76 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%) (SICAM: 09927) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS
DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.675 unidade(s) de Pano para Limpeza, Multiuso, Em Tecido, conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 5.343,25 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

LOTE (11) - PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM TECIDO 100% VISCOSE E LÁTEX SINTÉTICO (SICAM: 39009) -
EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO

QUANTITATIVO ESTIMADO: 64 rolo(s) de Pano para Limpeza, Multiuso, em Tecido, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.199,68 (oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

 

LOTE (12) - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, TIPO AMERICANO, 3 DOBRAS (SICAM: 38944) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.970 pacote(s) de PAPEL TOALHA, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 55.987,40 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

 

LOTE (13) - PLÁSTICO FILME EM PVC (SICAM: 46677) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 113 KG de Plástico Filme Em PVC, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.321,07 (três mil, trezentos e vinte e um reais e sete centavos)

 

LOTE (14) - SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, CONTENDO IGARSAN A 5%; PRONTO USO; PH 6,0 A 6,5; SEM
PERFUME (SICAM: 55249) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.420 litro(s) de Sabonete Líquido, Bactericida, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 22.748,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais)

 

LOTE (15) - SANITIZANTE CLORADO, PARA VEGETAIS E FRUTAS, PRINCÍPIO ATIVO DICLOROISOCIANURATO DE
SÓDIO MENOR OU IGUAL A 5% (SICAM: 71310) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.310 KG de Sanitizante Clorado, para Vegetais e Frutas, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.361,90 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos)

 

LOTE (16) - VASSOURA EM PIAÇAVA (SICAM: 57675) E VASSOURA PARA SANITÁRIO (SICAM: 00052) - EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

DESERTO

 

LOTE (17) - COLHER DESCARTÁVEL (SICAM: 11712) E MARMITA DESCARTÁVEL (SICAM: 00034) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

FRACASSADO

 

Wanice Lima

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0250/2018

 

Processo nº 04-001.455/18-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e descartáveis, por preço unitário de cada item,
para atender demanda da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço menor preço unitário de cada item do
lote e objeto em epígrafe, conforme especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos:

 

LOTE (1) - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTISSÉPTICO (SICAM:59246) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.515 litro(s) de Álcool Etílico 70%, Gel, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.028,50 (dezoito mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
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LOTE (2) - DETERGENTE LÍQUIDO (SICAM: 55247) - EXCLUSIVO P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 4.506 litro(s) de Detergente Líquido, Alcalino, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 29.739,60 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos),

 

LOTE (3) - DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA GORDURA CARBONIZADA (SICAM: 71307) - EXCLUSIVO
P/BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.000 litro(s) de Detergente Desincrustante Para Gordura Carbonizada, conforme especificações
do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

 

LOTE (4) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA A
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - COTA PRINCIPAL

EMPRESA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.

QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 4.875 litro(s) de Detergente Alcalino Clorado, para A Máquina De Lavar Louças,
conforme especificações do edital.

Item 02 - 4.913 litro(s) de Secante Abrilhantador para Máquina De Lavar Louças, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 86.648,50 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

 

LOTE (5) - DETERGENTE ALCALINO CLORADO (SICAM: 71305) E SECANTE ABRILHANTADOR (SICAM: 71306), PARA
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS – COTA RESERVADA

EMPRESA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.

QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 1.625 litro(s) de Detergente Alcalino Clorado, para A Máquina De Lavar Louças,
conforme especificações do edital.

Item 02 - 1.637 litro(s) de Secante Abrilhantador para Máquina De Lavar Louças, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 28.876,50 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)

 

LOTE (6) - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE USO GERAL (SICAM: 71309) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 10.230 litro(s) de Detergente Neutro Concentrado de Uso Geral, conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 38.976,30 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos)

 

LOTE (7) – ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 10 MM (SICAM: 47322), ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA 20
MM (SICAM: 47323) E ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPESSURA ENTRE 23 E 30 MM (SICAM: 39008) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP
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QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 2.680 unidade(s) de Esponja para Limpeza (Fibra Para Limpeza Extraforte),
Dimensões Aproximadas 87 X 125 MM, conforme especificações do edital.

Item 02 - 2.710 unidade(s) de Esponja Para Limpeza (Fibra Para Limpeza Extraforte), Dimensões Aproximadas 102 X 260
MM, conforme especificações do edital.

Item 03 - 1.660 unidade(s) de Esponja Para Limpeza, Dimensões Aproximadas 102 X 260 MM, conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 19.220,90 (dezenove mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos)

 

LOTE (8) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA PRINCIPAL

EMPRESA: NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME

QUANTITATIVO ESTIMADO: 46.688 pacote(s) de Guardanapo de Papel, Cor Branca, Dimensões 23 X 22 Cm, Pacote com 50
Unidades, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.684,80 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

 

LOTE (9) - GUARDANAPO DE PAPEL (SICAM: 09507) - COTA RESERVADA

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 15.562 pacote(s) de Guardanapo de Papel, Cor Branca, Dimensões 23 X 22 Cm, Pacote com 50
Unidades, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 12.916,46 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

 

LOTE (10) - PANO PARA LIMPEZA, EM FORMA DE SACO, TECIDO TIPO SARJA, 100% ALGODÃO, CRU, DIMENSÕES
APROXIMADAS 68 X 76 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%) (SICAM: 09927) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS
DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.675 unidade(s) de Pano para Limpeza, Multiuso, Em Tecido, conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 5.343,25 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

LOTE (11) - PANO PARA LIMPEZA, MULTIUSO, EM TECIDO 100% VISCOSE E LÁTEX SINTÉTICO (SICAM: 39009) -
EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO

QUANTITATIVO ESTIMADO: 64 rolo(s) de Pano para Limpeza, Multiuso, em Tecido, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.199,68 (oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

 

LOTE (12) - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, TIPO AMERICANO, 3 DOBRAS (SICAM: 38944) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.970 pacote(s) de PAPEL TOALHA, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 55.987,40 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
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LOTE (13) - PLÁSTICO FILME EM PVC (SICAM: 46677) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: JERBRA COMERCIAL LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 113 KG de Plástico Filme Em PVC, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.321,07 (três mil, trezentos e vinte e um reais e sete centavos)

 

LOTE (14) - SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, CONTENDO IGARSAN A 5%; PRONTO USO; PH 6,0 A 6,5; SEM
PERFUME (SICAM: 55249) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.420 litro(s) de Sabonete Líquido, Bactericida, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 22.748,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais)

 

LOTE (15) - SANITIZANTE CLORADO, PARA VEGETAIS E FRUTAS, PRINCÍPIO ATIVO DICLOROISOCIANURATO DE
SÓDIO MENOR OU IGUAL A 5% (SICAM: 71310) - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA. – EPP

QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.310 KG de Sanitizante Clorado, para Vegetais e Frutas, conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.361,90 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos)

 

LOTE (16) - VASSOURA EM PIAÇAVA (SICAM: 57675) E VASSOURA PARA SANITÁRIO (SICAM: 00052) - EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

DESERTO

 

LOTE (17) - COLHER DESCARTÁVEL (SICAM: 11712) E MARMITA DESCARTÁVEL (SICAM: 00034) - EXCLUSIVO PARA
BENEFICIÁRIOS DA LC123/2006

FRACASSADO.

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística

 


