
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 4486/2020)

 

     às 10:05:40 horas do dia 10/08/2020 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01,

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

GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

4486/2020 - 2020/069/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AOS CURSOS

DE CABELEIREIRO, DEPILAÇÃO E MANICURE & PEDICURE QUE SERÃO OFERTADOS

NO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LUVAS

Lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL

Lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE COM ROLL

Lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA

Lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E

DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/08/2020 09:25:03:085 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.850,00

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.794,24

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 697,28

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.724,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/08/2020 09:26:11:145 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 240,00

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:27:29:131 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 355,00
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Lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS

Lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS

Lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC EMBORRACHADA

Lote (9) - TOUCA

Lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM

Lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL

Lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO

Lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO

Lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL)

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 366,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:30:16:555 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.500,00

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.555,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:30:16:555 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 1.630,00

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.633,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:30:16:555 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 1.250,00

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.263,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 62,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/08/2020 09:28:45:344 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.230,00

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.535,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:33:13:546 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.463,00

07/08/2020 09:13:17:343 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.463,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:33:13:546 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 754,00

07/08/2020 09:13:17:343 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 754,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:33:13:546 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 1.244,00

07/08/2020 09:13:17:343 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.244,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (15) - CONDICIONADOR CABELO (HIGIENE PESSOAL)

Lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO, DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE

ADULTO

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - LUVAS

Lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL

Lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE COM ROLL

Lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA

Lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E

DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS

10/08/2020 09:31:01:803 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 5.090,00

07/08/2020 09:13:17:343 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 5.039,00

06/08/2020 16:56:50:001 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 5.039,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/08/2020 09:31:26:779 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 5.090,00

07/08/2020 09:13:17:343 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 3.900,00

06/08/2020 16:56:50:001 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2020 10:33:42:348 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.250,00

07/08/2020 09:15:01:925 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.281,50

06/08/2020 16:58:37:641 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 2.281,50

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.794,24

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 697,28

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.724,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 08:59:43:908 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:43:47:387 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 239,00

10/08/2020 10:43:30:468 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 240,00
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Lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS

Lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS

Lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC EMBORRACHADA

Lote (9) - TOUCA

Lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM

Lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL

Lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO

Lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO

Lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL)

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:43:14:072 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.069,00

10/08/2020 10:42:56:529 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.089,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:53:35:624 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 719,00

10/08/2020 10:53:14:375 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:53:46:220 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 859,00

10/08/2020 10:53:31:005 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 860,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 62,50

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2020 09:07:58:818 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.535,40

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:57:27:264 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.449,00

10/08/2020 10:45:35:808 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 10:57:48:830 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 679,00

10/08/2020 10:45:56:967 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 11:04:05:497 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 1.149,00

10/08/2020 10:55:11:001 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 1.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 11:28:06:248 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 4.910,00

10/08/2020 11:27:33:820 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 4.914,00
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Lote (15) - CONDICIONADOR CABELO (HIGIENE PESSOAL)

Lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO, DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE

ADULTO

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/08/2020, às 10:28:21 horas, no lote (1) - LUVAS -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:44:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:14 horas, no lote (1) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e

aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de

Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,

portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:10:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:10:46 horas, no lote (1) - LUVAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado

prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o

lote 01 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por

atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor

de R$ 1.764,00 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

 

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 11:32:03:476 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 3.649,00

10/08/2020 11:31:42:478 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 3.669,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2020 11:22:06:706 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  R$ 2.115,00

10/08/2020 11:21:42:099 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 2.119,00

10/08/2020 11:05:53:726 R F L COMERCIAL LTDA  R$ 2.190,00
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    No dia 20/08/2020, às 14:10:46 horas, no lote (1) - LUVAS -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI

com o valor R$ 1.764,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 10:28:06 horas, no lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:44:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:22 horas, no lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL -  a situação

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

análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela

análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal

de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,

portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:10:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:10:55 horas, no lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise,

aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 02 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  688,00(seiscentos e oitenta e oito reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:10:55 horas, no lote (2) - LENÇOL DESCARTÁVEL -  pelo

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

COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 688,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 10:40:01 horas, no lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE

COM ROLL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020,

às 17:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:29 horas, no lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE

COM ROLL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica

da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as
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exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:11:32 horas, no lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE

COM ROLL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo

pelas empresas participantes, o lote 03 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  1.696,00um mil, seiscentos e noventa e seis

reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:11:32 horas, no lote (3) - BANDA PARA DEPILAÇÃO QUENTE

COM ROLL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 1.696,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 10:40:18 horas, no lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA

COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:44:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:37 horas, no lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA

COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação

habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da

documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Trabalho e

Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR COSMETICOS

EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto,

declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:11:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:11:46 horas, no lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA

COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para

recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 04 do PE

069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por atender as

exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R$

165,00(cento e sessenta e cinco reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:11:46 horas, no lote (4) - CUMBUCA/TIGELA PARA
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COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI

com o valor R$ 165,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 10:45:21 horas, no lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE

COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:44:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:45 horas, no lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE

COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e

aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de

Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,

portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:13:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:13 horas, no lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE

COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado

prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o

lote 05 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por

atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor

de R$ 239,00(duzentos e trinta e nove reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:13 horas, no lote (5) - PINCEL PARA APLICAÇÃO DE

COLORAÇÃO, RELAXAMENTO E DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 239,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 10:45:33 horas, no lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às

17:44:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:44:57 horas, no lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,

procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:25 horas, no lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS -

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 06 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$ 2.069,00(dois mil e sessenta e nove reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:25 horas, no lote (6) - CAPA PARA CORTE DE CABELOS -

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

COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 2.069,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:02:46 horas, no lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às

17:45:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:07 horas, no lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS -

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

seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,

procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:35 horas, no lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS -

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 07 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:35 horas, no lote (7) - CAPA PARA TINTURA E QUÍMICAS -
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 719,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:03:04 horas, no lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC

EMBORRACHADA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

18/08/2020, às 17:45:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:19 horas, no lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC

EMBORRACHADA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica

da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:13:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:49 horas, no lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC

EMBORRACHADA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do

mesmo pelas empresas participantes, o lote 08 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa

UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa

apresentou proposta comercial escrita no valor de R$ 859,00(oitocentos e cinquenta e nove

reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:13:49 horas, no lote (8) - TOUCA PARA MECHA PVC

EMBORRACHADA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 859,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:04:49 horas, no lote (9) - TOUCA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:45:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:31 horas, no lote (9) - TOUCA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e

aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de

Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,
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portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:14:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:00 horas, no lote (9) - TOUCA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado

prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o

lote 09 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por

atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor

de R$  61,00(sessenta e um reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:00 horas, no lote (9) - TOUCA -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI

com o valor R$ 61,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:20:27 horas, no lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às

17:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:38 horas, no lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM -  a

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

Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida

pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria

Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias

e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:14:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:14 horas, no lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM -  a

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

análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 10 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  1.320,00(um mil, trezentos e vinte reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:14 horas, no lote (10) - ALICATE PARA CUTILAGEM -  pelo

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

COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 1.320,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:06:56 horas, no lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA
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HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:46:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:46:31 horas, no lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA

HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação

técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para

contratação do objeto, a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada

habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote

do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:14:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:34 horas, no lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA

HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não

interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 11 do PE 069/2020, foi

adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências

editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R$ 2.449,00(dois

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:34 horas, no lote (11) - CERA QUENTE DEPILATÓRIA

HIDROSSOLÚVEL 100% NATURAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$

2.449,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:03:19 horas, no lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020, às 17:46:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:46:24 horas, no lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO -  a situação do

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

análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela

análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal

de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,

portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:14:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/08/2020, às 14:14:41 horas, no lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise,

aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas

participantes, o lote 12 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:41 horas, no lote (12) - PAPEL ALUMÍNIO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR

COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 679,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:28:08 horas, no lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100%

ALGODÃO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/08/2020,

às 17:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:46:17 horas, no lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100%

ALGODÃO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de

Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:54 horas, no lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100%

ALGODÃO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo

pelas empresas participantes, o lote 13 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$  1.148,00(um mil, cento e quarenta e oito reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:14:54 horas, no lote (13) - TOALHA DE ROSTO 100%

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

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 1.148,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:30:31 horas, no lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE

PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 14/08/2020,
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às 17:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/08/2020, às 17:41:11 horas, no lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE

PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor:

DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME. No dia 18/08/2020, às 17:46:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:46:09 horas, no lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE

PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de

Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto, a

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia

20/08/2020, às 14:15:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:04 horas, no lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE

PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo

pelas empresas participantes, o lote 14 do PE 069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA &

COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou

proposta comercial escrita no valor de R$ 4.914,00(quatro mil, novecentos e quatorze reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:04 horas, no lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE

PESSOAL) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 4.914,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:33:03 horas, no lote (15) - CONDICIONADOR CABELO

(HIGIENE PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 18/08/2020, às 17:45:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:58 horas, no lote (15) - CONDICIONADOR CABELO

(HIGIENE PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e

Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe

técnica da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para contratação do objeto,

a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as

exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia
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20/08/2020, às 14:15:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:20 horas, no lote (15) - CONDICIONADOR CABELO

(HIGIENE PESSOAL) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não

interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 15 do PE 069/2020, foi

adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por atender as exigências

editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R$  3.644,00( três

mil, seiscentos e quarenta e quatro reais).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:20 horas, no lote (15) - CONDICIONADOR CABELO

(HIGIENE PESSOAL) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 3.644,00.

 

    No dia 10/08/2020, às 11:25:21 horas, no lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO,

DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE ADULTO -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 14/08/2020, às 17:41:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/08/2020, às 17:41:49 horas, no lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO,

DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE ADULTO -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou o fornecedor: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME. No

dia 18/08/2020, às 17:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2020, às 17:45:51 horas, no lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO,

DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE ADULTO -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação

habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da

documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Trabalho e

Assistência Social para contratação do objeto, a empresa UNHA & COR COSMETICOS

EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto,

declarada vencedora deste lote do PE 069/2020. No dia 20/08/2020, às 14:15:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:31 horas, no lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO,

DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE ADULTO -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para

recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 16 do PE
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069/2020, foi adjudicado a empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, por atender as

exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R$

1.059,50(um mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

 

    No dia 20/08/2020, às 14:15:31 horas, no lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO,

DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE ADULTO -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI

com o valor R$ 1.059,50.

 

    No dia 10/08/2020, às 09:25:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - R F L COMERCIAL LTDA, no lote (1) -

LUVAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos

subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 10/08/2020, às 09:26:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - R F L COMERCIAL LTDA, no lote (4) -

CUMBUCA/TIGELA PARA COLORAÇÕES E QUALQUER TIPO DE QUÍMICA. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do

edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 10/08/2020, às 09:28:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - R F L COMERCIAL LTDA, no lote (10)

- ALICATE PARA CUTILAGEM. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em

cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 10/08/2020, às 09:31:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - R F L COMERCIAL LTDA, no lote (14)

- SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL). O motivo da desclassificação foi:
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DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 10/08/2020, às 09:31:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - R F L COMERCIAL LTDA, no lote (15)

- CONDICIONADOR CABELO (HIGIENE PESSOAL). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.

10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII

deste edital.

10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão

automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.

 

    No dia 14/08/2020, às 17:41:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou o fornecedor - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, no

lote (14) - SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADO por não apresentar a documentação habilitatória exigida no Anexo IV

do Edital, dentro do prazo estipulado pelo edital.

 

    No dia 14/08/2020, às 17:41:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS

PASSOS - desclassificou o fornecedor - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, no

lote (16) - CREME DE HIDRATAÇÃO, DESEMBARAÇADOR PARA CABELOS DE

ADULTO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO por não apresentar a

documentação habilitatória exigida no Anexo IV do Edital, dentro do prazo estipulado pelo

edital.

 

    No dia 31/08/2020, às 11:44:55 horas, a autoridade competente da licitação - DEUSA

REGINA TELES LOPES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GEORGEA DE JESUS PASSOS

Pregoeiro da disputa

 

DEUSA REGINA TELES LOPES

Autoridade Competente
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MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.193.764/0001-83 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

01.260.374/0001-09 R F L COMERCIAL LTDA

17.513.233/0002-71 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
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