ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
DEPENDÊNCIA: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE
JUSTICA - (GO)
LICITAÇÃO: (Ano: 2009/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº
Processo: 2865271/2009)
Às 09:04:03 horas do dia 11/12/2009 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N.
195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da
Disputa Sr(a). CESAR MARTINS DE ARAUJO , e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n°
2865271/2009 - 2009/194/2009 que tem por objeto Aquisição de Livros Jurídicos e Testes
Psicológicos..
Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:
Lote (1) - Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:16:37:538 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:16:13:757

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 13.300,00
R$ 12.281,40

03/12/2009 12:11:08:209 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 12.530,00

09/12/2009 12:16:48:854 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 15.000,00

09/12/2009 12:13:59:185 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 11.000,00

09/12/2009 12:16:03:455 PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

R$ 11.166,33

Lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal)
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:18:16:096 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:18:00:780

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 5.000,00
R$ 4.548,00

03/12/2009 12:11:08:209 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 4.548,00

09/12/2009 12:18:23:725 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 5.000,00
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09/12/2009 12:17:46:312 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 4.000,00

09/12/2009 12:17:53:428 PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

R$ 4.199,25

Lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:19:50:217 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:19:36:895

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 3.300,00
R$ 3.140,00

03/12/2009 12:11:08:209 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 3.137,00

09/12/2009 12:19:56:157 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 3.500,00

09/12/2009 12:19:17:321 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 2.000,00

09/12/2009 12:19:23:585 PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

R$ 2.547,15

Lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:21:35:611 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:21:26:425

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 1.800,00
R$ 1.295,00

03/12/2009 12:11:08:209 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 2.000,00

09/12/2009 12:22:02:144 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 2.000,00

09/12/2009 12:21:01:759 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 1.000,00

09/12/2009 12:21:12:656 PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

R$ 1.092,80

Lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:22:58:204 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:22:50:402

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 150,00
R$ 117,90

03/12/2009 12:11:08:209 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 320,00

09/12/2009 12:23:15:778 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 600,00

09/12/2009 12:22:41:929 PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

R$ 94,32
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Lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:24:18:620 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:24:10:253

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 150,00
R$ 123,00

03/12/2009 11:06:57:199 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 250,00

09/12/2009 12:24:30:436 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 250,00

09/12/2009 12:24:02:490 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00

Lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:25:08:718 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:24:59:944

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 700,00
R$ 686,00

03/12/2009 11:06:57:199 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 1.200,00

09/12/2009 12:25:25:462 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 1.000,00

09/12/2009 12:24:53:454 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 600,00

Lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora
09/12/2009 12:25:56:288

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

03/12/2009 11:06:57:199 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Valor
R$ 63,00
R$ 120,00

Lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:26:44:112 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:26:34:528

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 150,00
R$ 138,00

03/12/2009 11:06:57:199 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 290,00

09/12/2009 12:26:24:719 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00
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Lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 12:27:27:399 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 12:27:12:648

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 50,00
R$ 22,35

03/12/2009 11:06:57:199 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 60,00

09/12/2009 12:27:19:208 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 30,00

Lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:03:21:228 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:03:08:194

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 230,00
R$ 202,90

03/12/2009 11:30:28:264 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 450,00

09/12/2009 16:02:58:823 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

Valor

09/12/2009 16:04:13:221 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA

R$ 220,00

03/12/2009 11:30:28:264 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 310,00

09/12/2009 16:04:05:157 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora
09/12/2009 16:05:01:916

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 73,00

03/12/2009 11:30:28:264 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 150,00

09/12/2009 16:05:10:933 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00

Lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:07:35:640 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
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Valor
R$ 5.100,00

09/12/2009 16:06:08:479

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

R$ 4.974,10

03/12/2009 11:30:28:264 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 4.884,00

09/12/2009 16:07:44:449 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 6.000,00

09/12/2009 16:05:41:384 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 4.000,00

Lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:09:26:492 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:09:14:384

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 120,00
R$ 100,50

03/12/2009 11:30:28:264 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 250,00

09/12/2009 16:09:50:988 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 2.500,00

09/12/2009 16:09:36:675 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

Valor

09/12/2009 16:10:29:654 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA

R$ 1.150,00

03/12/2009 11:36:09:339 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 1.254,00

09/12/2009 16:10:40:525 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 1.500,00

09/12/2009 16:10:21:493 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 800,00

Lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

Valor

03/12/2009 11:36:09:339 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 158,00

09/12/2009 16:11:09:615 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00

Lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

03/12/2009 11:36:09:339 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos
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Valor
R$ 50,00

Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:12:11:731 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:12:04:500

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 100,00
R$ 99,00

03/12/2009 11:36:09:339 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 135,00

09/12/2009 16:12:18:474 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00

Lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:14:59:635 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:14:40:351

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 1.100,00
R$ 1.063,00

03/12/2009 11:36:09:339 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 1.360,00

09/12/2009 16:15:45:627 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 1.500,00

09/12/2009 16:14:26:169 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 1.000,00

Lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:27:55:040 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:27:48:083

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 80,00
R$ 70,00

03/12/2009 11:40:05:034 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 140,00

09/12/2009 16:28:10:249 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00

Lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:33:11:399 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:33:03:809

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 75,00
R$ 63,00

03/12/2009 11:40:05:034 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 125,00

09/12/2009 16:33:22:601 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00
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Lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora
09/12/2009 16:34:01:876

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 365,00

03/12/2009 11:40:05:034 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 530,00

09/12/2009 16:34:09:304 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 500,00

09/12/2009 16:33:51:938 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 300,00

Lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da Lingua Potuguesa
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:35:10:163 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:34:54:530

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 270,00
R$ 120,00

03/12/2009 11:40:05:034 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 330,00

09/12/2009 16:34:59:208 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal, Estadual e Vocabulário Ortográfico
Data-Hora
09/12/2009 16:35:48:958

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 1.274,70

03/12/2009 11:40:05:034 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 1.410,00

09/12/2009 16:35:43:446 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 1.000,00

Lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:36:30:869 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:36:20:243

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 200,00
R$ 198,00

03/12/2009 11:46:14:785 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 330,00

09/12/2009 16:36:37:702 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos
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Data-Hora
09/12/2009 16:37:05:692

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 573,00

03/12/2009 11:46:14:785 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 780,00

09/12/2009 16:37:22:839 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 800,00

09/12/2009 16:37:12:350 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 600,00

Lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:38:01:450 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:37:52:879

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 350,00
R$ 318,00

03/12/2009 11:46:14:785 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 450,00

09/12/2009 16:37:46:373 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 300,00

Lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:38:48:937 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:38:38:449

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 370,00
R$ 354,00

03/12/2009 11:46:14:785 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 420,00

09/12/2009 16:39:02:738 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 500,00

09/12/2009 16:38:32:116 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 300,00

Lote (30) - Aquisição de Livros Juridios
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:41:58:377 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:41:48:397

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 160,00
R$ 149,00

03/12/2009 11:46:14:785 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 210,00

09/12/2009 16:41:29:669 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 100,00
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Lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:43:59:698 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:43:48:709

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 700,00
R$ 656,00

03/12/2009 11:50:34:290 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 830,00

09/12/2009 16:44:14:338 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 1.000,00

09/12/2009 16:43:34:345 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 600,00

Lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

09/12/2009 16:45:51:283 LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
09/12/2009 16:45:36:012

EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 220,00
R$ 203,00

03/12/2009 11:50:34:290 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 320,00

09/12/2009 16:46:09:031 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 250,00

09/12/2009 16:45:27:634 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

R$ 200,00

Lote (33) - Aqusição de Livros para Testes Psicologicos
Data-Hora
09/12/2009 16:46:31:954

Fornecedor
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVRO

Valor
R$ 1.676,90

03/12/2009 11:50:34:290 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

R$ 2.210,00

09/12/2009 16:46:49:381 CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP

R$ 2.000,00

09/12/2009 16:46:37:391 HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP

R$ 1.754,90

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :
Lote (1) - Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 09:23:15:958 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME
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Lance
R$ 11.166,33

Lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal)
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 09:55:35:477 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 4.199,25

Lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:13:34:087 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 2.547,15

Lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:23:28:885 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 1.092,80

Lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:34:11:680 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 117,90

Lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:40:05:449 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 123,00

Lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:52:27:637 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 681,00

Lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 10:56:46:968 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 63,00

Lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 11:25:41:467 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME
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Lance
R$ 138,00

Lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 11:52:27:222 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 32,90

Lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 11:55:01:843 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 202,90

Lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 12:05:49:510 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 216,00

Lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 12:18:24:045 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 73,00

Lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 12:39:40:825 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 4.020,12

Lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 13:27:24:817 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 160,80

Lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 13:59:05:318 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 1.104,00

Lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 14:05:34:649 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME
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Lance
R$ 58,00

Lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 14:41:32:001 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 20,00

Lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 14:50:34:200 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 99,00

Lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 15:33:18:941 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 1.063,00

Lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 15:57:19:830 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 70,00

Lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 16:17:07:410 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 63,00

Lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 16:48:45:042 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 369,00

Lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da Lingua Potuguesa
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 17:05:27:730 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 240,00

Lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal, Estadual e Vocabulário Ortográfico
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 17:15:37:224 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME
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Lance
R$ 1.202,50

Lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

11/12/2009 17:41:26:616 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 198,00

Lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 08:07:44:121 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 573,00

Lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 08:32:56:981 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 318,00

Lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 08:40:33:283 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 308,80

Lote (30) - Aquisição de Livros Juridios
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 09:11:25:316 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 140,00

Lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 09:42:07:988 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 631,10

Lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 10:20:25:277 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Lance
R$ 203,00

Lote (33) - Aqusição de Livros para Testes Psicologicos
Data-Hora

Fornecedor

14/12/2009 10:33:52:211 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME

Página 13

Lance
R$ 1.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor
preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa
e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem
como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o
valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 17/12/2009, às 08:16:42 horas, no lote (1) - Livros Juridicos - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO VIEIRA DA SILVA
ARARAQUARA ME com o valor R$ 11.166,33.
No dia 11/12/2009, às 09:52:07 horas, no lote (1) - Livros Juridicos - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 15:41:10 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 16/12/2009, às 15:41:10 horas, no lote (1) - Livros Juridicos - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:16:43 horas, a situação do lote
foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:16:42 horas, no lote (1) - Livros Juridicos - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:17:06 horas, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal) pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa
ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 4.199,25.
No dia 11/12/2009, às 10:10:34 horas, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal) - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:09:16 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:09:16 horas, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal) - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:17:06
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:17:06 horas, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal) - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:17:20 horas, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
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VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 2.547,15.
No dia 11/12/2009, às 10:21:43 horas, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:10:56 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:10:56 horas, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:17:20
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:17:20 horas, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:17:44 horas, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 1.092,80.
No dia 11/12/2009, às 10:32:12 horas, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:13:59 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:13:59 horas, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:17:44
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:17:44 horas, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:17:56 horas, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 117,90.
No dia 11/12/2009, às 10:38:30 horas, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:16:15 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:16:15 horas, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:17:56
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horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:17:56 horas, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:18:07 horas, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 98,40.
No dia 11/12/2009, às 10:49:26 horas, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:17:44 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:17:44 horas, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:18:07
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:18:07 horas, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:18:20 horas, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 681,00.
No dia 11/12/2009, às 10:54:13 horas, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:20:52 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:20:52 horas, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:18:20
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:18:20 horas, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:18:43 horas, no lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 63,00.
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No dia 11/12/2009, às 11:24:44 horas, no lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:22:14 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:22:14 horas, no lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:18:43
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:18:43 horas, no lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:18:53 horas, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 138,00.
No dia 11/12/2009, às 11:51:27 horas, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:22:57 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:22:57 horas, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:18:53
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:18:53 horas, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:19:04 horas, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 32,90.
No dia 11/12/2009, às 11:54:02 horas, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:29:44 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:29:44 horas, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:19:04
horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 17/12/2009, às 08:19:04 horas, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:19:24 horas, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 202,90.
No dia 11/12/2009, às 12:04:03 horas, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:31:50 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:31:50 horas, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:19:25
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:19:24 horas, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:19:49 horas, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 216,00.
No dia 11/12/2009, às 12:17:03 horas, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:36:49 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:36:49 horas, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:19:49
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:19:49 horas, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:20:04 horas, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 73,00.
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No dia 11/12/2009, às 12:33:12 horas, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:39:32 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:39:32 horas, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:20:04
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:20:04 horas, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:20:54 horas, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 4.020,12.
No dia 11/12/2009, às 13:25:18 horas, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:40:43 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:40:43 horas, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:20:55
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:20:54 horas, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:21:19 horas, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 160,80.
No dia 11/12/2009, às 13:58:08 horas, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:55:06 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:55:06 horas, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:21:19
horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 17/12/2009, às 08:21:19 horas, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:21:36 horas, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 1.104,00.
No dia 11/12/2009, às 14:03:43 horas, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:56:07 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:56:07 horas, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:21:36
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:21:36 horas, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:21:53 horas, no lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 58,00.
No dia 11/12/2009, às 14:36:00 horas, no lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:57:25 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:57:25 horas, no lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:21:53
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:21:53 horas, no lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:22:22 horas, no lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 20,00.
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No dia 11/12/2009, às 14:49:41 horas, no lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:58:15 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:58:15 horas, no lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:22:22
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:22:22 horas, no lote (18) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:22:37 horas, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 99,00.
No dia 11/12/2009, às 15:32:43 horas, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:59:17 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:59:17 horas, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:22:37
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:22:37 horas, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:23:03 horas, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 1.063,00.
No dia 11/12/2009, às 15:56:26 horas, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 16:59:59 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 16:59:59 horas, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:23:04
horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 17/12/2009, às 08:23:03 horas, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:23:17 horas, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 70,00.
No dia 11/12/2009, às 16:16:40 horas, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:02:00 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:02:00 horas, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:23:17
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:23:17 horas, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:23:32 horas, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 63,00.
No dia 11/12/2009, às 16:47:03 horas, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:02:50 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:02:50 horas, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:23:32
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:23:32 horas, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:23:47 horas, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 369,00.
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No dia 11/12/2009, às 17:04:55 horas, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:03:37 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:03:37 horas, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:23:47
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:23:47 horas, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:24:04 horas, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da
Lingua Potuguesa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
à empresa ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 240,00.
No dia 11/12/2009, às 17:15:07 horas, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da
Lingua Potuguesa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às
17:05:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:05:09 horas, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da
Lingua Potuguesa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia
17/12/2009, às 08:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:24:04 horas, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da
Lingua Potuguesa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:24:19 horas, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal,
Estadual e Vocabulário Ortográfico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação à empresa ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$
1.202,50.
No dia 11/12/2009, às 17:40:48 horas, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal,
Estadual e Vocabulário Ortográfico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
16/12/2009, às 17:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:05:59 horas, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal,
Estadual e Vocabulário Ortográfico - a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:24:19 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:24:19 horas, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal,
Estadual e Vocabulário Ortográfico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:24:34 horas, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 198,00.
No dia 11/12/2009, às 18:20:53 horas, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:07:15 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:07:15 horas, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:24:34
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:24:34 horas, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:24:52 horas, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 573,00.
No dia 14/12/2009, às 08:30:55 horas, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:08:02 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:08:02 horas, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:24:52
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:24:52 horas, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:25:09 horas, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 318,00.

Página 24

No dia 14/12/2009, às 08:39:32 horas, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:09:15 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:09:15 horas, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:25:09
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:25:09 horas, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:25:28 horas, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 308,80.
No dia 14/12/2009, às 09:10:09 horas, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:10:09 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:10:09 horas, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:25:28
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:25:28 horas, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:25:49 horas, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 140,00.
No dia 14/12/2009, às 09:35:06 horas, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:29:33 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:29:33 horas, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:25:50
horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 17/12/2009, às 08:25:49 horas, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:26:02 horas, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 631,10.
No dia 14/12/2009, às 10:18:56 horas, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:30:20 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:30:20 horas, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:26:02
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:26:02 horas, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:26:18 horas, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANTONIO
VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 203,00.
No dia 14/12/2009, às 10:29:26 horas, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às 17:32:50 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:32:50 horas, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009, às 08:26:18
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:26:18 horas, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 17/12/2009, às 08:26:32 horas, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes
Psicologicos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME com o valor R$ 1.800,00.
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No dia 14/12/2009, às 10:41:01 horas, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes
Psicologicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/12/2009, às
17:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/12/2009, às 17:33:35 horas, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes
Psicologicos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/12/2009,
às 08:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 17/12/2009, às 08:26:32 horas, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes
Psicologicos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 09/12/2009, às 12:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (1) - Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:16:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - PESSE CARVALHO & CIA LTDA EPP, no lote (1) - Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:16:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (1) - Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:16:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (1) - Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
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impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:16:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (1) - Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:17:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal). O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:17:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - PESSE CARVALHO & CIA LTDA EPP, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal). O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:18:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal). O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:18:16 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal). O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 12:18:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (2) - Aquisção de Livros Juridicos (penal). O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:19:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:19:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - PESSE CARVALHO & CIA LTDA EPP, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:19:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:19:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:19:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (3) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
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desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:21:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:21:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - PESSE CARVALHO & CIA LTDA EPP, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:21:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:21:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:22:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (4) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 12:22:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - PESSE CARVALHO & CIA LTDA EPP, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:22:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:22:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:23:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (5) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
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DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (6) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:24:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:25:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
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impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:25:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (7) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:25:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (8) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:26:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:26:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:26:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (9) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 12:27:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:27:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 12:27:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (10) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:02:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:03:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:03:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (11) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
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Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:04:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:04:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (12) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:05:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:05:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (13) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 16:06:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:07:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:07:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (14) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:09:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:09:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:09:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
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DE LIVROS LTDA, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:09:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (15) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:10:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:10:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:10:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (16) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:11:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (17) - Aquisiçao de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
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preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:12:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:12:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:12:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (19) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:14:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:14:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 16:14:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:15:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (20) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:27:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:27:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:28:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (21) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos. O motivo da
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desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:33:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (22) - Aqusiçao de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:33:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:34:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:34:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (23) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 16:34:54 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da Lingua
Potuguesa. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento
do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que
caracterize cada um dos itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de
sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:34:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da Lingua Potuguesa. O
motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que
estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize
cada um dos itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua
aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:35:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (24) - Aqusição de Livro Ortográfico da Lingua Potuguesa. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:35:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal, Estadual e Vocabulário
Ortográfico. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento
do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que
caracterize cada um dos itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de
sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:35:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (25) - Aqusiçao de Constituição Federal, Estadual e
Vocabulário Ortográfico. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por
descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer
elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços, impedindo, dessa
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forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:36:20 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:36:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi:
Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:36:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (26) - Aquisição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:37:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:37:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 16:37:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (27) - Aquisição de LIvros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:37:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:37:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:38:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (28) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:38:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:38:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
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desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:38:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:39:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (29) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:41:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:41:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:41:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (30) - Aquisição de Livros Juridios. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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No dia 09/12/2009, às 16:43:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:43:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:44:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (31) - Aquisção de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:45:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação
foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do
Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de
preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:45:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
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DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:45:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS
LTDA, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:46:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (32) - Aqusição de Livros Juridicos. O motivo da desclassificação foi: Proposta
desclassificada por descumprimento do que estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não
indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos itens da proposta de preços,
impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:46:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - EDICOES VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVRO, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes Psicologicos. O
motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que
estabelecem os itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize
cada um dos itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua
aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO
EPP, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes Psicologicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
No dia 09/12/2009, às 16:46:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CESAR MARTINS DE
ARAUJO - desclassificou a proposta do fornecedor - CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEPP, no lote (33) - Aqusição de Livros para Testes Psicologicos. O motivo da
desclassificação foi: Proposta desclassificada por descumprimento do que estabelecem os
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itens 26 e 26.1 do Edital. Não indicou quaisquer elementos que caracterize cada um dos
itens da proposta de preços, impedindo, dessa forma a analise de sua aceitabilidade.
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.

CESAR MARTINS DE ARAUJO
Pregoeiro da Disputa

STENIUS LACERDA BASTOS
Autoridade Competente

MAURO JOSE FERNANDES
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS LTDA
EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO
ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA ME
CVM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP
PESSE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
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