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Relatório de Itens Cancelados/Fracassados/Desertos

Processo

Número: 002/2019 Número do Processo Interno: 013/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 28/06/2019 - 09:00
Orgão: Comissão de Licitações Município: Joinville / SC

Código Produto Quantidade Situação

0010 Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado
em Aço Niquelado no1....

 247 CX Cancelado

0012 Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico
resistente, acompanha feltro...

 211 UN Cancelado

0016 Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de
alta resistência, tama...

 908 UN Cancelado

0019 Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa qualidade, e validade mínima 5
anos a partir da ent...

 2.850 UN Cancelado

0020 Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 1 unidade validade mínima
de 2 anos a partir da ...

 650 UN Cancelado

0039 Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas
antideslizantes,conforme descrição no edital

 35.639 UN Cancelado

0048 Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado.  540 CX Cancelado

0053 Cola 75 gramas, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e
aromáticos (toluol) n...

 420 UN Cancelado

0056 Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor
branca. Capacidade 300 copos.

 50.100 UN Cancelado

0065 Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede,
diversas cores, compatível ...

 92 UN Cancelado

0066 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica  2.050 UN Cancelado

0069 Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2,
cor: pardo.

 7.400 UN Cancelado

0070 Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor:
pardo.

 13.000 UN Cancelado

0073 Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de
215mm (largura) x 315m...

 8.600 UN Fracassado

0074 Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de
225mm (largura) x 300m...

 6.400 UN Fracassado

0075 Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel especifico para
envio ou armazenamento de ...

 620 UN Cancelado

0077 Espeto para papel  30 UN Cancelado

0082 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas  53 UN Cancelado

0093 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm  610 UN Deserto

0095 Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, conforme descrição no edital  36 UN Fracassado

0097 Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões
mínimas (LXAXP) 30X30X35CM.

 720 UN Fracassado

0101 Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 OU 23/25) - Caixa com
1.000 unidades, galvanizados, c...

 630 CX Cancelado

0110 Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa
dura plastificada, sem m...

 675 UN Cancelado

0113 Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para
ambiente interno. Capa...

 170 UN Deserto

0114 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal)  79 UN Deserto

0135 Pasta Cartão Duplex, Plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para guardar documentos em geral.
Formato: 340x 230mm...

 545 UN Cancelado

0140 Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em
geral com segurança...

 6.065 UN Cancelado
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0143 Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. P Dimensões 330 x
235 x70 mm. Cfe edital

 630 UN Cancelado

0148 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3 unidades)  350 UN Deserto

0161 Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão  108 UN Deserto

0164 Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com
cerdas para prender o c...

 325 UN Cancelado

0171 Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de
realizar suas tarefas de medi...

 1.923 UN Cancelado

0174 Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, velocidade mínima de
impressão de 7,5 mm ...

 250 UN Deserto

0178 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum cor preta capacidade nominal para 30
litros (09 Kg) dimensões...

 2.347 PC Cancelado

0183 Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro,  atóxico,
resistente, não reciclado...

 125.015 UN Cancelado

0184 Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5
x25,5cm, podendo ser 2 cm p...

 45 UN Fracassado

0194 Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Conforme edital. 01 Receptor USB. 01 Pilha  5 UN Deserto

0195 Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser
utilizada aberta ou fec...

 101 UN Fracassado

0198 Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0
mm, fechamento duplo em ...

 1.302 PC Deserto

0199 Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, conforme determina a portaria 344, de
12 de maio de 1998...

 22 UN Deserto
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