
 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO - CRQ-XII 
 
 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2019 
Objeto: Fornecimento de 2 (duas) telas LCD/LED Slim 14 e instalação das mesmas em 2 Notebooks
marca LENOVO modelo 80 AC; fornecimento de 1 (uma) fonte note book 20v 4.5 A 65 Watts original
USB. o valor deve estar incluso todos os custos envolvidos: frete, impostos, mão de obra para instalação
das telas e outros que vierem a surgir. Os notebooks devem ser retirados na sede do CRQ-XII para
instalação das telas e devolvidos no mesmo endereço, no prazo de 15 dias corridos da ordem de
serviço. Endereço: Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor Marista Goiânia Go. 
Data/horário abertura da Sessão Pública: 15/03/2019 - 08:00h 
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 15/03/2019 - 12:00h 
Observações Gerais: A empresa deverá estar regular com as certidões: CND Receita Federal, estadual e
municipal, FGTS e Trabalhista. Ao final da Cotação deverá enviar e-mail para licitacoes@crq12.org.br
com a proposta adequada ao valor negociado e dados de contato para dar andamento na contratação. 
 
 
 

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES  
 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
 
 
 
Item: 1
Descrição: ´MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK´
Descrição Complementar: FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO de 2 (duas) telas LCD/LED Slim 14. A
empresa ganhadora do certame deverá realizar a instalação das telas em 2 Notebooks marca LENOVO
modelo 80 AC; FORNECIMENTO de 1 (uma) fonte note book 20v 4.5 A 65 Watts original USB. o valor
proposto deve estar incluso todos os custos envolvidos: frete, impostos, mão de obra para instalação
das telas e outros que vierem a surgir. Os notebooks devem ser retirados na sede do CRQ-XII para
instalação das telas e devolvidos no mesmo endereço, no prazo de 15 dias corridos da ordem de
serviço. Endereço: Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor Marista Goiânia Go.
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor de referência: R$ 860,00
Valor do menor lance: R$ 1.200,00
Situação:Cancelado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 15
Endereço entrega do produto:Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 - Setor Marista - Goiânia - GO 
 
 
 

Histórico
  

Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

ANDREIA PEREIRA LEMOS
02604294907

22.465.576/0001-
67

1.200,00 15/03/2019
11:10:31

conf
descrito

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance 

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

1.200,00 22.465.576/0001-67 15/03/2019 11:10:31
Eventos do Item

Evento Motivo Data/Horário

Cancelado por WILLIAN FERREIRA
GOMES.

O valor apresentado ficou muito acima
do preço de referência, assim será
contratada empresa das que forneceram
cotação para formação do preço de
referência, com as devidas habilitações
legais.

19/03/2019
10:10:28

 



Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.
 
 Despacho de Adjudicação 
 
  Todos os itens desta Cotação Eletrônica foram cancelados. 
 
 
 Despacho de Homologação 
 
  Todos os itens desta Cotação foram cancelados. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 15/03/2019, às 12h14,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição. 
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