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RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 53/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 003/2019 que teve como finalidade a Aquisição de material de
informática - Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 14/2018 para o Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, que teve como vencedora a empresa
TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº 08.482.425/0001-96, Item nº 1
(TABLETS), pelo valor total de R$ 25.340,00 (Vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais),
com homologação em 07/11/2019 - Nota de Empenho nº 1720/2019. Fica determinado que
esta seja devidamente comunicada para a entrega dos materiais ofertados. O item nº 2
(DISCO COMPACTO - CD/DVD) foi cancelado no julgamento.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 21/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 004/2019 que teve como finalidade a Aquisição de materiais de
escritório para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, que
teve como vencedoras as empresas: ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº
27.039.914/0001-12, GRUPOS 2 e 3, pelo valor total de R$ 1.827,84 (Um mil oitocentos e
vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), com homologação em 30/08/2019 - Notas de
Empenho nº 1367/2019 e 1368/2019; VIPE COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 17.526.067/0001-67,
GRUPO 4 e ITEM Nº 29, pelo valor total de R$ 20.372,88 (Vinte mil trezentos e setenta e dois
reais e oitenta e oito centavos), com homologação em 30/08/2019 - Notas de Empenho nº
1369/2019 e 1372/2019; J. L. MARTINS - INFORMATICA, CNPJ nº 23.186.928/0001-08,
GRUPO 5, pelo valor total de R$ 3.217,38 (Três mil duzentos e dezessete reais e trinta e oito
centavos), com homologação em 30/08/2019 - Nota de Empenho nº 1370/2019; IMP O R T EC
INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 12.710.145/0001-65, ITEM Nº 40, pelo valor
total de R$ 1.454,64 (Um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), com homologação em 30/08/2019 - Nota de Empenho nº 1373/2019. Fica
determinado que estas sejam devidamente comunicadas para a entrega dos materiais
ofertados. O GRUPO 1 foi cancelado no julgamento.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 23/2019 referente ao
Pregão Presencial nº 005/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada em organização de eventos - 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS, que teve como vencedora a empresa DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI,
CNPJ nº 15.072.268/0001-06, com o valor total global de R$ 106.200,00 (Cento e seis mil e
duzentos reais), com homologação em 16/07/2019 - Nota de Empenho nº 1128/2019,
contrato assinado em: 17/07/2019, com o prazo de vigência: 04/09/2019 a 06/09/2019. Fica
determinado que esta seja devidamente comunicada para a entrega dos serviços
ofertados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 26/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 006/2019 que teve como finalidade a Aquisição de gêneros alimentícios
para reabastecimento do Almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro
- CRF-RJ, que teve como vencedoras as empresas: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESP EC I A I S
LTDA, CNPJ nº 24.252.228/0001-37, ITEM Nº 1 (CAFÉ), pelo valor total de R$ 2.900,00 (Dois
mil e novecentos reais), com homologação em 26/09/2019 - Nota de Empenho nº
1520/2019; JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ nº 10.279.705/0001-43, ITENS Nº 2
(AÇUCAR) e 3 (TALHER DESCARTÁVEL), pelo valor total de R$ 984,00 (Novecentos e oitenta
e quatro reais), com homologação em 26/09/2019 - Nota de Empenho nº 1519/2019. Fica
determinado que estas sejam devidamente comunicadas para a entrega dos materiais
ofertados. O ITEM Nº 4 (COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ) foi cancelado no julgamento.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7 /2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 29/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 007/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em Programa de Jovem Aprendiz para o Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. O Pregão Eletrônico foi cancelado
por decisão do pregoeiro, que promoveu a desclassificação da única proposta apresentada,
tendo em vista a manifestada inexequibilidade face ao valor de referência. Com base na Lei
8.666/93, Art. 48, II.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 40/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 008/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada para a realização da Custódia do Arquivo Corrente e Intermediário dos
documentos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, que
teve como vencedora a empresa GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, CNPJ nº
07.316.273/0001-99, pelo valor total de R$ 91.999,92 (Noventa e um mil novecentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos), com homologação em 22/11/2019 - Nota
de Empenho nº 1816/2019, contrato assinado em: 04/12/2019, com o prazo de vigência:
04/12/2019 a 03/12/2020. Fica determinado que esta seja devidamente comunicada para a
entrega dos serviços ofertados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 21/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 012/2019 que teve como finalidade a Aquisição de materiais de
escritório para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ
(Repetição do GRUPO 1, fracassado no PE 04/2019), que teve como vencedora a empresa
VIPE COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 17.526.067/0001-67, GRUPO 1, pelo valor total de R$
12.616,00 (Doze mil seiscentos e dezesseis reais), com homologação em 23/10/2019 - Nota
de Empenho nº 1646/2019. Fica determinado que esta seja devidamente comunicada para
a entrega dos materiais ofertados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 47/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 014/2019 que teve como finalidade a Contratação de Empresa para
Obras de Reboco e Pintura da Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de
Janeiro - CRF-RJ, que teve como vencedora a empresa TI ENGENHARIA COMERCIO E S E R V I CO
DE INFORMATICA, OBRAS, CNPJ nº 14.683.228/0001-38, pelo valor total de R$ 18.000,00
(Dezoito mil reais), com homologação em 01/11/2019 - Nota de Empenho nº 1688/2019,
contrato assinado em: 18/11/2019, com o prazo de vigência: 18/11/2019 a 05/01/2020. Fica
determinado que esta seja devidamente comunicada para a entrega dos serviços
ofertados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 62/2018 referente ao
Pregão Eletrônico nº 015/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada em serviços gráficos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de
Janeiro - CRF-RJ, que teve como vencedoras as empresas: JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA,
CNPJ nº 04.205.619/0001-93, ITENS Nº 3 e 8, pelo valor total de R$ 8.390,00 (Oito mil
trezentos e noventa reais), com homologações em 14/08/2019 e 21/08/2019 - Notas de
Empenho nº 1272/2019 e 1311/2019; A VIEIRA SERVICOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13,
ITEM Nº 1, pelo valor total de R$ 1.296,00 (Um mil duzentos e noventa e seis reais), com

homologação em 14/08/2019 - Nota de Empenho nº 1271/2019; AMAZONAS COMERCIO DE
ADESIVOS E BRINDES LTDA, CNPJ nº 11.383.230/0001-01, ITEM Nº 18, pelo valor total de R$
462,70 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com homologação em
04/09/2019 - Nota de Empenho nº 1412/2019; AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PERSONALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 14.428.244/0001-84, ITEM Nº 5, pelo valor total de R$
11.130,00 (Onze mil cento e trinta reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de
Empenho nº 1309/2019; BAZAR E PAPELARIA MN LTDA, CNPJ nº 14.702.169/0001-06, ITEM
Nº 6, pelo valor total de R$ 10.150,00 (Dez mil cento e cinquenta reais), com homologação
em 22/08/2019 - Nota de Empenho nº 1312/2019; PONTES & CARDOSO COMERCIO DE
BRINDES LTDA, CNPJ nº 15.774.183/0001-70, ITEM Nº 9, pelo valor total de R$ 27.790,00
(Vinte e sete mil setecentos e noventa reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de
Empenho nº 1310/2019; HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ nº
25.136.176/0001-04, ITENS Nº 12 e 13, pelo valor total de R$ 762,40 (Setecentos e sessenta
e dois reais e quarenta centavos), com homologações em 21/08/2019 - Nota de Empenho nº
1308/2019; : RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ nº 27.232.288/0001-86, ITENS Nº 2, 4
e 14, pelo valor total de R$ 3.588,20 (Três mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte
centavos), com homologações em 23/08/2019, 23/08/2019 e 04/09/2019 - Notas de
Empenho nº 1323/2019, 1324 e 1382/2019; ROGER ANDRE BRAUN, CNPJ nº
29.253.577/0001-97, ITEM Nº 7, pelo valor total de R$ 2.853,00 (Dois mil oitocentos e
cinquenta e três reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de Empenho nº
1307/2019. Fica determinado que estas sejam devidamente comunicadas para a entrega dos
materiais ofertados. O ITEM Nº 10 foi cancelado no julgamento, e os ITENS Nº 11, 15, 16 e
17 não foram produzidos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 58/2019 referente ao
Pregão Eletrônico nº 016/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo
fornecimento de peças, nos aparelhos de ar condicionado da Sede e Seccionais do Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. O Pregão Eletrônico teve seu
item cancelado, tendo em vista a existência de erro no edital que impossibilitava a análise
das propostas. O edital será retificado e marcada uma nova data para realização do
certame.

TANIA MARIA LEMOS MOUÇO
Presidente do Conselho

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 04/2019 referente à

Contratação Direta nº 02/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada em remoção, fornecimento e instalação de piso laminado para a Sede do
CRF-RJ, que teve como vencedora a empresa PIZO COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 26.379.625/0001-08, com valor de contrato de R$
6.900,00 (Seis mil e novecentos reais), com prazo de vigência: 07/03/2019 a 06/04/2019,
assinado em: 07/03/2019, Nota de Empenho nº 364/2019, com fundamento legal no Art.
24, I e II, da Lei nº 8.666/93, e determinando que esta seja devidamente comunicada para
a entrega do serviço ofertado.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 05/2019 referente à
Contratação Direta nº 03/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada em serviço de manutenção de impressoras para a Sede do CRF-RJ, que teve
como vencedora a empresa MICROINDEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
00.172.016/0001-81, com valor de contrato de R$ 1.950,00 (Hum mil e novecentos reais e
cinquenta centavos), com prazo de vigência: 11/07/2019 a 21/07/2019, assinado em:
11/07/2019, Nota de Empenho nº 1030/2019, com fundamento legal no Art. 24, II, da Lei
nº 8.666/93, e determinando que esta seja devidamente comunicada para a entrega do
serviço ofertado.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 08/2019 referente à
Contratação Direta nº 05/2019 que teve como finalidade a Aquisição emergencial de 02
(dois) vidros para janelas da seccional Nova Iguaçu do CRF-RJ, que teve como vencedora a
empresa CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, CNPJ nº 03.282.066/0001-00, pelo
valor de R$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais), na data de 02/05/2019, Nota de Empenho
nº 623/2019, com fundamento legal no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e determinando que
esta seja devidamente comunicada para a entrega dos materiais ofertados.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 10/2019 referente à
Contratação Direta nº 06/2019 que teve como finalidade a Aquisição de 01 (uma) moldura
para certificado entregue pelo CRF-RJ em homenagem a Instituição Hospital Municipal de
Emergência Henrique Sergio Gregori, que teve como vencedora a empresa CASTELO DE
PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, CNPJ nº 03.282.066/0001-00, pelo valor de R$ 68,80
(Sessenta e oito reais e oitenta centavos), na data de 22/02/2019, Nota de Empenho nº
371/2019, tendo como fundamento legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, e determinando
que esta seja devidamente comunicada para a entrega do material ofertado.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 15/2019 referente à
Contratação Direta nº 09/2019 que teve como finalidade a Aquisição de 01 (um)
Certificado Digital, do tipo e-CNPJ A1, a ser instalado em computador, com validade de 12
(doze) meses, utilizado pelo Setor de RH do CRF-RJ, que teve como vencedora a empresa
WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
10.570.144/0001-37, pelo valor de R$ 199,90 (Cento e noventa e nove reais e noventa
centavos), na data de 25/03/2019, Nota de Empenho nº 452/2019, tendo como
fundamento legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, e determinando que esta seja
devidamente comunicada para a entrega do material ofertado.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 17/2019 referente à
Contratação Direta nº 11/2019 que teve como finalidade a Locação de espaço para
realização do 10º Congresso RIOPHARMA de Ciências de Ciências Farmacêuticas pelo
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, que teve como
vencedora a empresa WINDISOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
10.348.318/0001-11, com o valor de R$ 60.513,45 (Sessenta mil quinhentos e treze reais e
quarenta e cinco centavos), com prazo de vigência: 04/09/2019 a 06/09/2019, contrato
assinado em: 22/04/2019, Nota de Empenho nº 724/2019, com fundamento legal no Art.
24, X, da Lei nº 8.666/93, e determinando que esta seja devidamente comunicada para a
entrega do serviço ofertado.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 19/2019 referente à
Cotação Eletrônica nº 01/2019 que teve como finalidade a Aquisição de filtros (refis),
conectores e mangueiras para aparelhos purificadores de água da sede e seccionais do
CRF-RJ, que teve como vencedoras as empresas: MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI ME, CNPJ nº 23.075.030/0001-62, Itens nº 1, 3 e 4, pelo valor total de R$
757,89 (Setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), com homologação
em 30/05/2019, Nota de Empenho nº 804/2019; MARCIO DE OLIVEIRA CAMARGO DO
NASCIMENTO 37013468878, CNPJ nº 30.362.989/0001-44, Item nº 2, pelo valor total de R$
598,95 (Quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), com homologação
em 30/05/2019, Nota de Empenho nº 805/2019, tendo como fundamento legal o Art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93, e determinando que estas sejam devidamente comunicadas para a
entrega dos materiais ofertados. Os Itens nº 5, 6 e 7 foram cancelados.

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 22/2019 referente à
Cotação Eletrônica nº 02/2019 que teve como finalidade a Aquisição de simuladores (02
braços e 02 glúteos artificiais) para serem utilizados em cursos EduFar, que teve como
vencedoras as empresas: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº
31.737.518/0001-36, Item nº 1, pelo valor total de R$ 1.564,00 (Um mil quinhentos e
sessenta e quatro reais), com homologação em 22/05/2019, Nota de Empenho nº
773/2019; KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648454464, CNPJ nº 27.030.815/0001-70, Item nº

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

Torna público o resultado do Processo Administrativo nº 62/2018 referente aoTorna público o resultado do Processo Administrativo nº 62/2018 referente ao
Pregão Eletrônico nº 015/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresaPregão Eletrônico nº 015/2019 que teve como finalidade a Contratação de empresa
especializada em serviços gráficos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio deespecializada em serviços gráficos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de
Janeiro - CRF-RJ, que teve como vencedoras as empresas: JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA,Janeiro - CRF-RJ, que teve como vencedoras as empresas: JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA,
CNPJ nº 04.205.619/0001-93, ITENS Nº 3 e 8, pelo valor total de R$ 8.390,00 (Oito milCNPJ nº 04.205.619/0001-93, ITENS Nº 3 e 8, pelo valor total de R$ 8.390,00 (Oito mil
trezentos e noventa reais), com homologações em 14/08/2019 e 21/08/2019 - Notas detrezentos e noventa reais), com homologações em 14/08/2019 e 21/08/2019 - Notas de
Empenho nº 1272/2019 e 1311/2019; A VIEIRA SERVICOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13,Empenho nº 1272/2019 e 1311/2019; A VIEIRA SERVICOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13,
ITEM Nº 1, pelo valor total de R$ 1.296,00 (Um mil duzentos e noventa e seis reais), com

homologação em 14/08/2019 - Nota de Empenho nº 1271/2019; AMAZONAS COMERCIO DEhomologação em 14/08/2019 - Nota de Empenho nº 1271/2019; AMAZONAS COMERCIO DE
ADESIVOS E BRINDES LTDA, CNPJ nº 11.383.230/0001-01, ITEM Nº 18, pelo valor total de R$ADESIVOS E BRINDES LTDA, CNPJ nº 11.383.230/0001-01, ITEM Nº 18, pelo valor total de R$
462,70 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com homologação em462,70 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), com homologação em
04/09/2019 - Nota de Empenho nº 1412/2019; AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS04/09/2019 - Nota de Empenho nº 1412/2019; AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PERSONALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 14.428.244/0001-84, ITEM Nº 5, pelo valor total de R$PERSONALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 14.428.244/0001-84, ITEM Nº 5, pelo valor total de R$
11.130,00 (Onze mil cento e trinta reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de11.130,00 (Onze mil cento e trinta reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de
Empenho nº 1309/2019; BAZAR E PAPELARIA MN LTDA, CNPJ nº 14.702.169/0001-06, ITEMEmpenho nº 1309/2019; BAZAR E PAPELARIA MN LTDA, CNPJ nº 14.702.169/0001-06, ITEM
Nº 6, pelo valor total de R$ 10.150,00 (Dez mil cento e cinquenta reais), com homologaçãoNº 6, pelo valor total de R$ 10.150,00 (Dez mil cento e cinquenta reais), com homologação
em 22/08/2019 - Nota de Empenho nº 1312/2019; PONTES & CARDOSO COMERCIO DEem 22/08/2019 - Nota de Empenho nº 1312/2019; PONTES & CARDOSO COMERCIO DE
BRINDES LTDA, CNPJ nº 15.774.183/0001-70, ITEM Nº 9, pelo valor total de R$ 27.790,00BRINDES LTDA, CNPJ nº 15.774.183/0001-70, ITEM Nº 9, pelo valor total de R$ 27.790,00
(Vinte e sete mil setecentos e noventa reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de(Vinte e sete mil setecentos e noventa reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de
Empenho nº 1310/2019; HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ nºEmpenho nº 1310/2019; HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ nº
25.136.176/0001-04, ITENS Nº 12 e 13, pelo valor total de R$ 762,40 (Setecentos e sessenta25.136.176/0001-04, ITENS Nº 12 e 13, pelo valor total de R$ 762,40 (Setecentos e sessenta
e dois reais e quarenta centavos), com homologações em 21/08/2019 - Nota de Empenho nºe dois reais e quarenta centavos), com homologações em 21/08/2019 - Nota de Empenho nº
1308/2019; : RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ nº 27.232.288/0001-86, ITENS Nº 2, 41308/2019; : RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ nº 27.232.288/0001-86, ITENS Nº 2, 4
e 14, pelo valor total de R$ 3.588,20 (Três mil quinhentos e oitenta e oito reais e vintee 14, pelo valor total de R$ 3.588,20 (Três mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte
centavos), com homologações em 23/08/2019, 23/08/2019 e 04/09/2019 - Notas decentavos), com homologações em 23/08/2019, 23/08/2019 e 04/09/2019 - Notas de
Empenho nº 1323/2019, 1324 e 1382/2019; ROGER ANDRE BRAUN, CNPJ nºEmpenho nº 1323/2019, 1324 e 1382/2019; ROGER ANDRE BRAUN, CNPJ nº
29.253.577/0001-97, ITEM Nº 7, pelo valor total de R$ 2.853,00 (Dois mil oitocentos e29.253.577/0001-97, ITEM Nº 7, pelo valor total de R$ 2.853,00 (Dois mil oitocentos e
cinquenta e três reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de Empenho nºcinquenta e três reais), com homologação em 21/08/2019 - Nota de Empenho nº
1307/2019. Fica determinado que estas sejam devidamente comunicadas para a entrega dos1307/2019. Fica determinado que estas sejam devidamente comunicadas para a entrega dos
materiais ofertados. O ITEM Nº 10 foi cancelado no julgamento, e os ITENS Nº 11, 15, 16 emateriais ofertados. O ITEM Nº 10 foi cancelado no julgamento, e os ITENS Nº 11, 15, 16 e
17 não foram produzidos.


