Ata Parcial
Às 10:05 horas do dia 14 de setembro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal
de Uruguaiana e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 004/2011 para, em
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo 16333/11, realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 300/2011.
Objeto: Caixa térmica
Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa
Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital,
foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001
Descrição: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06
latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte vazada na
parte superior.
Unidade: Unidade

Qtde: 20

Valor de Referência: R$ 57,0000
Menor Lance: R$ 0,00

Situação: Fracassado

Melhor Classificado:
Marca:

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 100,0000

Valor Total: 2.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TERMICA
Data/hora: 08/09/2011 09:35:34

CidadeCompras
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Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor Unitário: 230,0000

Valor Total: 4.600,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: Nossas caixas térmicas são isoladas termicamente por espuma de PU (Poliuretano), de12L e 6L Opçao
: Modelo Lunchbox com tampa basculante e trava automática e 6,0L com alça tira colo e tampa removível.
Data/hora: 13/09/2011 16:29:35

Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 10.000,0000

Valor Total: 200.000,0000

Marca: IGLOO
Fabricante: IGLOO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas.
Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte vazada na parte superior.
Data/hora: 14/09/2011 08:44:55

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 11.000,0000

Valor Total: 220.000,0000

Marca: IGLOO
Fabricante: IGLOO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas.
Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte vazada na parte superior.
Data/hora: 14/09/2011 08:44:50

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 200,0000

Valor Total: 4.000,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas.
Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte vazada na parte superior.
Data/hora: 13/09/2011 22:52:52

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 500,0000

Valor Total: 10.000,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: MODELO: TAKE 6
Data/hora: 12/09/2011 08:38:20
CidadeCompras
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Item 0002
Descrição: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, capacidade 06 litros,
dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Unidade: Unidade

Qtde: 20

Valor de Referência: R$ 98,0000
Menor Lance: R$ 85,0000

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: MF MACHADO SOARES
Marca: termolar

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: MF MACHADO SOARES
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 03.230.856/0001-41

Valor Unitário: 120,0000

Valor Total: 2.400,0000

Marca: termolar
Fabricante: termolar
Detalhamento: declaramos atender as especificações técnicas do objeto em licitação e validade da proposta: 60 dias,
entrega: 10 dias, pagamento: 30 dias, garantia: cf edital
Data/hora: 13/09/2011 16:52:40

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 6.000,0000

Valor Total: 120.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, capacidade 06 litros, dimensões: (Largura
x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com tampa especialmente projetada e alças
laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:48:13

Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 100,0000

Valor Total: 2.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TÉRMICA
Data/hora: 08/09/2011 09:36:45

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CidadeCompras
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Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 200,0000

Valor Total: 4.000,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, capacidade 06 litros, dimensões: (Largura
x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com tampa especialmente projetada e alças
laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 13/09/2011 22:53:36

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 500,0000

Valor Total: 10.000,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: MODELO : EXCRESION 9
Data/hora: 12/09/2011 08:39:04

Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 5.000,0000

Valor Total: 100.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, capacidade 06 litros, dimensões: (Largura
x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com tampa especialmente projetada e alças
laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:47:48

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor Unitário: 230,0000

Valor Total: 4.600,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: Opção : Modelo LUNCH BOX isoladas termicamente por espuma de PU (Poliuretano), de 6L modelo
Lunchbox com tampa basculante e trava automática
Data/hora: 13/09/2011 16:31:15

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor: R$ 165,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:21:25

CidadeCompras
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Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor: R$ 125,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:21:39

Fornecedor: MF MACHADO SOARES
CNPJ: 03.230.856/0001-41

Valor: R$ 90,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:24:21

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor: R$ 89,9900

Data/hora: 14/09/2011 10:29:44

Fornecedor: MF MACHADO SOARES
CNPJ: 03.230.856/0001-41

Valor: R$ 85,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:30:47

Item 0003
Descrição: Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com capacidade de 28 litros,
dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento
automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para
facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais
projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão
Unidade: Unidade

Qtde: 3

Valor de Referência: R$ 180,0000
Menor Lance: R$ 149,9800

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: Juana Mara Vieira ME
Marca: Termolar

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 150,0000

Valor Total: 450,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TÉRMICA 28
Data/hora: 08/09/2011 09:37:32

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CidadeCompras
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Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 500,0000

Valor Total: 1.500,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com capacidade de 28 litros, dimensões:
40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente
a ferrugem e a corrosão
Data/hora: 13/09/2011 22:54:18

Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 10.000,0000

Valor Total: 30.000,0000

Marca: WENCO
Fabricante: WENCO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com capacidade de 28 litros, dimensões:
40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente
a ferrugem e a corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:49:09

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 11.000,0000

Valor Total: 33.000,0000

Marca: WENCO
Fabricante: WENCO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com capacidade de 28 litros, dimensões:
40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa
especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente
a ferrugem e a corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:49:25

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 600,0000

Valor Total: 1.800,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: MODELO: ICE BASKET28
Data/hora: 12/09/2011 08:40:27

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
CidadeCompras
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Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor: R$ 225,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:22:49

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor: R$ 149,9900

Data/hora: 14/09/2011 10:30:41

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor: R$ 149,9800

Data/hora: 14/09/2011 10:36:07

Item 0004
Descrição: caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 12 litros,
dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente integrada,
travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas
para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Unidade: Unidade

Qtde: 30

Valor de Referência: R$ 116,0000
Menor Lance: R$ 99,9800

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: Juana Mara Vieira ME
Marca: Termolar

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 100,0000

Valor Total: 3.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TÉRMICA 12L
Data/hora: 08/09/2011 09:38:23

Fornecedor: MF MACHADO SOARES
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 03.230.856/0001-41

Valor Unitário: 180,0000

Valor Total: 5.400,0000

Marca: termolar
Fabricante: termolar

CidadeCompras
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Detalhamento: declaramos atender as especificações técnicas do objeto em licitação e validade da proposta: 60 dias,
entrega: 10 dias, pagamento: 30 dias, garantia: cf edital
Data/hora: 13/09/2011 16:53:13

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 6.000,0000

Valor Total: 180.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 12 litros, dimensões:
39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça
integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:51:43

Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 5.000,0000

Valor Total: 150.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 12 litros, dimensões:
39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça
integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 14/09/2011 08:51:27

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 200,0000

Valor Total: 6.000,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 12 litros, dimensões:
39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça
integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão
Data/hora: 13/09/2011 22:54:54

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 600,0000

Valor Total: 18.000,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: MODELO: EXCIOSION
Data/hora: 12/09/2011 08:41:37

CidadeCompras

Página 8 - 21

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor Unitário: 400,0000

Valor Total: 12.000,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: Opçao: Modelo LUNCHBOX isoladas termicamente por espuma de PU (Poliuretano), de12L
Data/hora: 13/09/2011 16:34:40

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor: R$ 270,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:21:41

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor: R$ 99,9999

Data/hora: 14/09/2011 10:23:27

Fornecedor: MF MACHADO SOARES
CNPJ: 03.230.856/0001-41

Valor: R$ 110,0000

Data/hora: 14/09/2011 10:24:43

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor: R$ 99,9800

Data/hora: 14/09/2011 10:24:49

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor: R$ 175,1800

Data/hora: 14/09/2011 10:24:52

Item 0005
Descrição: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros
ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos emborrachados. Base
com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões:
106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.)
Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R$ 3.884,0000
Menor Lance: R$ 0,00
CidadeCompras

Situação: Fracassado
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Melhor Classificado: Juana Mara Vieira ME
Marca:

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 10.000,0000

Valor Total: 20.000,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas.
possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes.
Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm
(altura.)
Data/hora: 13/09/2011 22:59:41

Fornecedor: SEA E NAUTICA LTDA
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 70.994.140/0001-08

Valor Unitário: 8.000,0000

Valor Total: 16.000,0000

Marca: Igloo Great White
Fabricante: Igloo Great White
Detalhamento: Caixa Térmica Igloo Great White 236 L
Data/hora: 13/09/2011 15:19:08

Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 100,0000

Valor Total: 200,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TÉRMICA
Data/hora: 08/09/2011 09:39:31

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 11.000,0000

Valor Total: 22.000,0000

Marca: IGLOO
Fabricante: IGLOO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas.
possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes.
Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm
(altura.)
Data/hora: 14/09/2011 08:54:22

CidadeCompras
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Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 10.000,0000

Valor Total: 20.000,0000

Marca: IGLOO
Fabricante: IGLOO
Detalhamento: Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas.
possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes.
Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm
(altura.)
Data/hora: 14/09/2011 08:54:00

Item 0006
Descrição: CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45
litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais: tampa
especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e
vazamentos
Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 249,0000
Menor Lance: R$ 0,00

Situação: Fracassado

Melhor Classificado: Juana Mara Vieira ME
Marca:

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 400,0000

Valor Total: 400,0000

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Detalhamento: CAIXA TÉRMICA
Data/hora: 08/09/2011 09:40:11

Fornecedor: EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 03.339.994/0001-63

Valor Unitário: 11.000,0000

Valor Total: 11.000,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros,
dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais: tampa especialmente projetada articulada
com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para
depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos
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Data/hora: 14/09/2011 08:55:15

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 1.000,0000

Valor Total: 1.000,0000

Marca: EASY CODEN
Fabricante: EASY CODEN
Detalhamento: MODELO : 45L
Data/hora: 12/09/2011 08:42:28

Fornecedor: EQUIPASUL LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 11.419.992/0001-02

Valor Unitário: 10.000,0000

Valor Total: 10.000,0000

Marca: COLEMAN
Fabricante: COLEMAN
Detalhamento: CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros,
dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais: tampa especialmente projetada articulada
com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para
depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos
Data/hora: 14/09/2011 08:55:03

Fornecedor: Juana Mara Vieira ME
Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 13.172.949/0001-10

Valor Unitário: 1.000,0000

Valor Total: 1.000,0000

Marca: Termolar
Fabricante: Termolar
Detalhamento: CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros,
dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais: tampa especialmente projetada articulada
com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para
depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos
Data/hora: 13/09/2011 23:00:19

EVENTOS DOS ITENS
Número: 0001
14/09/2011 11:20:13 - O pregoeiro recusou a proposta de 11.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:20:07 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:18:11 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
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14/09/2011 11:18:10 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:17:51 - O pregoeiro recusou a proposta de 10.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:17:43 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:14:53 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:14:52 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:14:45 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:14:45 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:13:08 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:13:07 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:13:03 - O pregoeiro recusou a proposta de 165,0000 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano
de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça
para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:12:15 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:06:37 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:06:37 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:56 - O pregoeiro recusou a proposta de 100,0000 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano
de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça
para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:52 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:18 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:17 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:11 - O pregoeiro recusou a proposta de 98,9900 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano
de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça
para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:05:07 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
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14/09/2011 11:00:51 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:00:48 - O pregoeiro recusou a proposta de 98,9800 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano
de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça
para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 11:00:33 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 10:56:53 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta,
com alça para transporte vazada na parte superior. do pregão 300/2011
14/09/2011 10:21:15 - O pregoeiro mudou o status do item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto.
Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte
vazada na parte superior. do pregão 300/2011 para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:03 - O item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06
latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para transporte vazada na parte superior. foi
aberto para lances
24/08/2011 18:03:53 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto. Capacidade 03 litros ou 06 latas. Dimensões C 24,61cm x L 17,48cm x A 24,61cm. Compacta, com alça para
transporte vazada na parte superior. no pregão 300/2011

Número: 0002
29/09/2011 16:24:19 - O pregoeiro habilitou o lance do item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto,
capacidade 06 litros, dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com
tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa.
Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011
14/09/2011 11:20:26 - O pregoeiro aceitou a proposta de 85,0000 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto, capacidade 06 litros, dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso
1,466kg. Com tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011
14/09/2011 10:21:15 - O pregoeiro mudou o status do item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto,
capacidade 06 litros, dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com
tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa.
Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011 para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:04 - O item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, capacidade 06 litros,
dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso 1,466kg. Com tampa especialmente
projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e
corrosão foi aberto para lances
24/08/2011 18:04:20 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto, capacidade 06 litros, dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 208mm x 298mm x 295mm, peso
1,466kg. Com tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e corrosão no pregão 300/2011

Número: 0003
27/09/2011 14:05:55 - O pregoeiro habilitou o lance do item Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto,
com capacidade de 28 litros, dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento
automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte,
pode possuir fecho na tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode
possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão do pregão 300/2011
14/09/2011 11:20:35 - O pregoeiro aceitou a proposta de 149,9800 no item Caixa térmica em estrutura poliuretano de
alto impacto, com capacidade de 28 litros, dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada,
travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão do pregão 300/2011
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14/09/2011 10:21:16 - O pregoeiro mudou o status do item Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com
capacidade de 28 litros, dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento
automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte,
pode possuir fecho na tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode
possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão do pregão 300/2011 para tempo aleatório. Tempo de
Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:04 - O item Caixa térmica em estrutura poliuretano de alto impacto, com capacidade de 28 litros,
dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático com alça
integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na
tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão foi aberto para lances
24/08/2011 18:04:50 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Caixa térmica em estrutura poliuretano de
alto impacto, com capacidade de 28 litros, dimensões: 40cm x 27cm x 43cm. Com tampa basculante totalmente integrada,
travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e a corrosão no pregão 300/2011

Número: 0004
27/09/2011 14:05:56 - O pregoeiro habilitou o lance do item caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto,
com capacidade de 12 litros, dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente
integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para
facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011
14/09/2011 11:24:10 - O pregoeiro aceitou a proposta de 99,9800 no item caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto, com capacidade de 12 litros, dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante
totalmente integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais
projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011
14/09/2011 10:21:13 - O pregoeiro mudou o status do item caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto,
com capacidade de 12 litros, dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente
integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para
facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão do pregão 300/2011 para tempo
aleatório. Tempo de Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:04 - O item caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 12 litros,
dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante totalmente integrada, travamento automático
com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir
fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão foi aberto para lances
24/08/2011 18:05:28 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto, com capacidade de 12 litros, dimensões: 39,4cm x 26,7cm x 36cm, peso 2,5kg. Com tampa basculante
totalmente integrada, travamento automático com alça integrada. Tampa especialmente projetada e alças laterais
projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa. Resistente a ferrugem e corrosão no pregão 300/2011

Número: 0005
21/09/2011 10:39:38 - O pregoeiro recusou a proposta de 11.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
16/09/2011 17:03:13 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
16/09/2011 17:03:12 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
16/09/2011 17:02:46 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
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16/09/2011 17:02:46 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:30:35 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:30:34 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:30:30 - O pregoeiro recusou a proposta de 10.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:30:22 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:30:21 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:53 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:53 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:49 - O pregoeiro recusou a proposta de 10.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:35 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:03 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:02 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:29:00 - O pregoeiro recusou a proposta de 10.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:28:49 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:28:27 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
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14/09/2011 11:28:23 - O pregoeiro recusou a proposta de 7.000,0000 no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:28:19 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:24:42 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Caixa térmica em estrutura de
poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para
drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé.
Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 11:24:37 - O pregoeiro recusou a proposta de 100,0000 no item Caixa térmica em estrutura de poliuretano
de alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2
fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões:
106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011
14/09/2011 10:21:14 - O pregoeiro mudou o status do item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto,
com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos
emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões:
106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) do pregão 300/2011 para tempo aleatório. Tempo de
Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:04 - O item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de alto impacto, com capacidade de 236 litros
ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2 fechos emborrachados. Base com borrachas
antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões: 106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x
66,34cm (altura.) foi aberto para lances
24/08/2011 18:05:58 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Caixa térmica em estrutura de poliuretano de
alto impacto, com capacidade de 236 litros ou 349 latas. possui alças moldaas, 2 grandes saídas para drenagem e 2
fechos emborrachados. Base com borrachas antiderrapantes. Permite armazenar garrafas de 2 litros em pé. Dimensões:
106,4cm(comprimento) x 64,74cm (largura) x 66,34cm (altura.) no pregão 300/2011

Número: 0006
21/09/2011 10:40:27 - O pregoeiro recusou a proposta de 11.000,0000 no item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura
de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão
300/2011
21/09/2011 10:40:24 - O pregoeiro recusou a proposta de 10.000,0000 no item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura
de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão
300/2011
21/09/2011 10:40:20 - O pregoeiro recusou a proposta de 1.000,0000 no item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura
de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão
300/2011
21/09/2011 10:40:17 - O pregoeiro recusou a proposta de 400,0000 no item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão
300/2011
21/09/2011 10:40:14 - O pregoeiro recusou a proposta de 399,9900 no item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão
300/2011
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14/09/2011 10:51:33 - O pregoeiro mudou o status do item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de
alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais:
tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode
possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão 300/2011 para
desempate
14/09/2011 10:21:17 - O pregoeiro mudou o status do item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de
alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais:
tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode
possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos do pregão 300/2011 para
tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.
14/09/2011 10:18:04 - O item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45
litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características Adicionais: tampa especialmente projetada
articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja
para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos foi aberto para lances
24/08/2011 18:06:46 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item CAIXA TERMICA 45 LITROSem estrutura de
poliuretano de alto impacto. Capacidade de 45 litros, dimensões externas: AxLxC: 36,6 x 64,8 x 35,0cm. Características
Adicionais: tampa especialmente projetada articulada com dobradiças e alças laterais projetadas para facilitar o
transporte, pode possuir fecho na tampa, bandeja para depósito, dreno resistente á ferrugem e vazamentos no pregão
300/2011

EVENTOS DO PREGÃO
27/09/2011 14:05:34 - O pregoeiro habilitou os vencedores do pregão 300/2011
21/09/2011 10:40:42 - O pregoeiro alterou o pregão 300/2011 para a declaração de vencedores
16/09/2011 17:00:27 - O pregoeiro reabriu o pregão 300/2011
15/09/2011 14:47:28 - O pregoeiro suspendeu o pregão 300/2011
15/09/2011 14:44:11 - O pregoeiro reabriu o pregão 300/2011
14/09/2011 11:38:02 - O pregoeiro suspendeu o pregão 300/2011
24/08/2011 18:03:02 - Data e hora de abertura das propostas: 14/09/2011 às 10:15 h
24/08/2011 18:03:01 - Data e hora limite para envio das propostas: 14/09/2011 às 10:00 h
24/08/2011 18:03:01 - Data e hora limite para envio da impugnação: 12/09/2011 às 10:00 h
24/08/2011 18:03:00 - Data e hora para início das propostas: 01/09/2011 às 10:00 h
24/08/2011 18:03:00 - O pregoeiro Everton da Silva Paes criou o pregão 300/2011 em 24/08/2011 às 18:03 h

TROCA DE MENSAGENS
14/09/2011 10:06:29 - Pregoeiro: BOM DIA! Estamos analisando as propostas, os itens para disputa de lances
serão abertos a partir do horário previsto no item 3.4. Edital.
14/09/2011 10:18:03 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:18:04 - Sistema: Item 0004 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:18:04 - Sistema: Item 0005 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:18:04 - Sistema: Item 0006 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:18:04 - Sistema: Item 0003 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:18:04 - Sistema: Item 0002 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 10:21:13 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0005. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 10:21:13 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0004. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 10:21:14 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0002. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
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14/09/2011 10:21:15 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 10:21:16 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0006. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 10:21:16 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0003. Em 1 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 10:51:32 - Sistema: Senhor fornecedor. Foi iniciado o desempate do item 0006 conforme a LC Nº 123/06.
14/09/2011 10:53:38 - Pregoeiro: Após o encerramento, favor permanecer logado, para negociação e
aceitação dos itens.
14/09/2011 10:56:33 - Sistema: Senhor fornecedor, foi encerrado o desempate do item 0006 conforme a LC Nº 123/06.
14/09/2011 10:56:52 - Sistema: Negociação aberta para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 10:57:06 - Pregoeiro: Ref R$ 57,00
14/09/2011 10:57:53 - Pregoeiro: Negociação para empresa Juana Mara Vieira favor manifestar-se
14/09/2011 11:00:33 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:00:47 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 98,9800 rejeitada
14/09/2011 11:00:50 - Sistema: Negociação aberta para a empresa Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
no item 1.
14/09/2011 11:05:07 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:05:10 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 98,9900 rejeitada
14/09/2011 11:05:16 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios
Ltda no item 1.
14/09/2011 11:05:17 - Sistema: Negociação aberta para a empresa MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
-ME no item 1.
14/09/2011 11:05:52 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:05:55 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 100,0000 rejeitada
14/09/2011 11:06:36 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
LTDA -ME no item 1.
14/09/2011 11:06:37 - Sistema: Negociação aberta para a empresa ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO
LTDA no item 1.
14/09/2011 11:12:15 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:13:02 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 165,0000 rejeitada
14/09/2011 11:13:07 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO
LTDA no item 1.
14/09/2011 11:13:08 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:14:44 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:14:45 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:14:51 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:14:52 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:17:42 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:17:50 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 10.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:18:10 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 1.
14/09/2011 11:18:10 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EQUIPASUL LTDA no item 1.
14/09/2011 11:20:07 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 1.
14/09/2011 11:20:12 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 11.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:20:25 - Sistema: Item 0002 teve a proposta de 85,0000 aceita
14/09/2011 11:20:35 - Sistema: Item 0003 teve a proposta de 149,9800 aceita
14/09/2011 11:24:10 - Sistema: Item 0004 teve a proposta de 99,9800 aceita
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14/09/2011 11:24:37 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 100,0000 rejeitada
14/09/2011 11:24:41 - Sistema: Negociação aberta para a empresa SEA E NAUTICA LTDA no item 5.
14/09/2011 11:26:23 - Pregoeiro: SEA E NAUTICA LTDA favor manifestar-se
14/09/2011 11:28:18 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa SEA E NAUTICA LTDA no item 5.
14/09/2011 11:28:23 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 7.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:28:26 - Sistema: Negociação aberta para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 5.
14/09/2011 11:28:49 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa SEA E NAUTICA LTDA no item 5.
14/09/2011 11:28:59 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 10.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:29:02 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Juana Mara Vieira ME no item 5.
14/09/2011 11:29:03 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
14/09/2011 11:29:35 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa SEA E NAUTICA LTDA no item 5.
14/09/2011 11:29:48 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 10.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:29:52 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
14/09/2011 11:29:53 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EQUIPASUL LTDA no item 5.
14/09/2011 11:30:21 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EQUIPASUL LTDA no item 5.
14/09/2011 11:30:22 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
14/09/2011 11:30:29 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 10.000,0000 rejeitada
14/09/2011 11:30:33 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
14/09/2011 11:30:34 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EQUIPASUL LTDA no item 5.
14/09/2011 11:37:44 - Pregoeiro: O certame será suspenso e reaberto oportunamente, todos serão
informados da reabertura
14/09/2011 11:38:02 - Sistema: O pregão foi suspenso: AGUARDAR RESPOSTA DO DESENVOLVIMENTO
15/09/2011 14:44:10 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.
15/09/2011 14:47:27 - Sistema: O pregão foi suspenso: aguardar desenvolvimento
16/09/2011 17:00:27 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.
16/09/2011 17:02:45 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EQUIPASUL LTDA no item 5.
16/09/2011 17:02:46 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
16/09/2011 17:03:11 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
16/09/2011 17:03:12 - Sistema: Negociação aberta para a empresa EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP no item 5.
21/09/2011 10:39:37 - Sistema: Item 0005 teve a proposta de 11.000,0000 rejeitada
21/09/2011 10:40:13 - Sistema: Item 0006 teve a proposta de 399,9900 rejeitada
21/09/2011 10:40:16 - Sistema: Item 0006 teve a proposta de 400,0000 rejeitada
21/09/2011 10:40:20 - Sistema: Item 0006 teve a proposta de 1.000,0000 rejeitada
21/09/2011 10:40:23 - Sistema: Item 0006 teve a proposta de 10.000,0000 rejeitada
21/09/2011 10:40:26 - Sistema: Item 0006 teve a proposta de 11.000,0000 rejeitada
21/09/2011 10:40:40 - Sistema: O item 0002 obteve a empresa MF MACHADO SOARES (03.230.856/0001-41) com a
melhor oferta no lance de valor unitário de R$85,0000, marca termolar, fabricante termolar
21/09/2011 10:40:41 - Sistema: O item 0004 obteve a empresa Juana Mara Vieira ME (13.172.949/0001-10) com a
melhor oferta no lance de valor unitário de R$99,9800, marca Termolar, fabricante Termolar
21/09/2011 10:40:41 - Sistema: O item 0003 obteve a empresa Juana Mara Vieira ME (13.172.949/0001-10) com a
melhor oferta no lance de valor unitário de R$149,9800, marca Termolar, fabricante Termolar
27/09/2011 14:05:56 - Sistema: O item 0003 foi habilitado.
27/09/2011 14:05:56 - Sistema: O item 0004 foi habilitado.
27/09/2011 14:06:21 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 27/09/2011 às 14:40
29/09/2011 16:24:19 - Sistema: O item 0002 foi habilitado.
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IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO
Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS
Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi
divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos
vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram
comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes
anexos.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 29 de setembro de 2011 às 16:24h cuja ata
segue lavrada e assinada pelo senhor pregoeiro e membros da equipe de apoio.

Everton da Silva Paes
Pregoeiro Oficial

Pedro Alfeu Arregino Dávila
Equipe de apoio

CidadeCompras

Página 21 - 21

