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Prefeitura Municipal de Oriximiná
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA
Registro de Preços Eletrônico - 02/2021-SRP-FMS

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

13/08/2021 10:58

16/08/2021 09:00

25/08/2021 14:00

30/08/2021 08:59

30/08/2021 09:00

Itens Licitados
Código

Produto

V. Referência

Qtde

0001

"BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE
SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTALESPECIFICAÇÃO.
MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR DE
1/5HP PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE
PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O
CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA,
TORNANDO A LIGAR QUANDO A
TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL
ROTAÇÕES: 1.750 RPM
CONSUMO: BAIXO (APROXIMADAMENTE
341W)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA
127/220V
AMPERAGEM: 2.4A EM 127V E 125A EM 220V
COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE
LUBRIFICAÇÃO: ISENTO FLUXO: 34 LITROS DE
AR POR MINUTO (LIVRE) VÁCUO MÁXIMO: 25
POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG)
VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO
GERADO
FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE
3,25 LITROS DE PLÁSTICO
TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM
ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA
INCORPORADA
VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA
TRANSBORDAMENTO DO FRASCO
ACESSÓRIOS INCLUSOS - 01 TAMPA DE
BORRACHA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA
ACOPLADA
- 01 CÂNULA AUTOCLAVÁVEL SEMI CURVA
SEM ESFERA
- MANGUEIRAS DE SILICONE COM 1,6
METROS DE COMPRIMENTO
- 01 FILT

3.627,56

2

- UN

Homologado

0002

CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MODO DEA ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
DIMENSÕES: 30,0 CM (L). 21,5 CM (P). 28,0 CM
(A). PESO: APARELHO - 5,15 KG. PÁS
EXTERNAS - 0,85 KG. BATERIA - 0,60KG.
ELÉTRICO: AC: 100 A 240 VAC, 50/60 HZ
(SELEÇÃO AUTOMÁTICA). DC EXTERNO: 11 A
16 VDC BATERIA RECARREGÁVEL
REMOVÍVEL: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H.
DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3
HORAS EM MODO MONITOR, SEM
IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140
CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE
200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE
CARGA COMPLETA DA BATERIA
(COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4:30
HORAS. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND.
CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES
ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES.
ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG
QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO
E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO DE
2 HORAS CONTÍNUAS DA CURVA DE ECG,
QUANDO EM MODO DEA. CTR - CHECAGEM
EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO
EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LIION): AUTODIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO,
NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E
VERIFICAÇ

25.044,50

1

- UN

Homologado

Qtde Mín. Unidade

Situação
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0003

FOCO CIRÚRGICO DE TETO- LEDESPECIFICAÇÃO : FOCO DE LUZ CIRURGICO
DE TETO LED - MEDPEJ- FL-2000 TLD24X24E,
OU SEMELHANTE. CONTENDO: -FOCO
CIRURGICO FL-2000 TLD 24X24 E (48 LEDS
PRINCIPAIS E 80 LEDS VERDE AUXILIARES) TENSAO DE 115-127/220-230 V 50/60 HZ; POTENCIA 250 VA; -FUSIVEL 5X20 MM T3, 15 A
250 V (IEC 60127); -ALIMENTAÇAO FULLRANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230V +10% 50/60 HZ; -COM ILUMINÇAO MAXIMA DE
160.000 LUX POR CÚPULA (A DISTANCIA DE
110 CM), TOTALIZANDO 320.000 LUX PARA
ESSE MODELO. - VIDA UTIL MINIMA
ESPERADA PARA AS LEDS DE 35.000 HORAS
E MEDIA DE 50.000 HORAS. -ATENDE AS
NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E
ABNT NBR IEC 60601-1-2; -POSSUI SELO DO
INMETRO; - DIAMETRO DO FOCO AJUSTAVEL
DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE; EQUIPAMENTO DEVE SER FIXADO AO TETO; BRAÇO GIRATORIO EM 05 DIREÇOES DE GIRO
DE 360º PERMITINDO MELHOR
POSICIONAMENTO DE TRABALHO; - CADA
CUPULA COM 500 MM DE DIAMETRO; DIAMETRO DO FOCO AJUSTAVEL DE 110 MM
A 250 MM APROXIMADAMENTE. - PROFUNDID

70.418,40

1

- UN

Homologado

0004

LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA
SANITÁRIA DE 62 KG- ESPECIFICAÇÃO :
ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE - FATOR DE
CARGA 1:10 = 62 KG CAPACIDADE - FATOR DE
CARGA 1:9 = 68 KG DIMENSÕES DO CESTO
INTERNO - 975 X 820 MM (VOLUME 612
LITROS) PROFUNDIDADE DO CESTO -820MM
COMPARTIMENTO DO CESTO - 2 ROTAÇÃO
MÉDIA DE LAVAGEM - 38 RPM ROTAÇÃO DE
CENTRIFUGAÇÃO DE 480 RPM - FATOR G 120
POTÊNCIA INSTALADA DO MOTOR - 5,6 KW
POTÊNCIA NA LAVAGEM - 1,5KW CONSUMO
ELÉTRICO MÉDIO - 2,2 KW/H DIMENSÕES
EXTERNAS (LXAXP) - 1480 X 1590 X 1400 MM
DIMENSÕES DA PORTA - 330 X 660MM
ENTRADA DE ÁGUA - 2" ENTRADA DE
PRODUTOS QUÍMICOS - 3/4" ENTRADA DE
VAPOR - 3/4" PRESSÃO MÁXIMA DE VAPOR - 7
KGF/CM2 CONSUMO MÉDIO DE VAPOR 68KG/H DIÂMETRO DO DRENO-3"

156.650,00

1

- UND

Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

13/08/2021

EDITAL - FOCO CIRURGICO E OUTROS-ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

30/08/2021 - 09:46

Negociação aberta para o processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 02/2021-SRP-FMS.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/08/2021 - 09:46

Negociação aberta para o processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 02/2021-SRP-FMS.

30/08/2021 - 09:46

Negociação aberta para o processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 12:45

Negociação aberta no processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 12:59

Negociação aberta no processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 14:31

Negociação aberta no processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 15:00

Negociação aberta no processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 15:26

Negociação aberta no processo
02/2021-SRP-FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 15:29

Mensagem para negociação no
processo 02/2021-SRP-FMS

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 02/2021-SRP-FMS.

31/08/2021 - 15:47

Documentos solicitados para o
processo 02/2021-SRP-FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2021-SRP-FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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31/08/2021 - 15:48

Documentos solicitados para o
processo 02/2021-SRP-FMS

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 02/2021-SRP-FMS.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

0001

"BOMBA VÁCUO
ASPIRADORA
SUGADOR DE SANGUE
E SECREÇÃO COM
PEDESTALEspecificação.
Motor: Monofásico com
capacitor de 1/5HP
Proteção do motor:
Através de protetor
térmico que desativa o
conjunto no excesso de
temperatura, tornando a
ligar quando a
temperatura volta ao
normal Rotações: 1.750
RPM
Consumo: Baixo
(aproximadamente 341w)
Tensão de alimentação:
Automática 127/220V
Amperagem: 2.4A em
127V e 125A em 220V
Compressor: A pistão
oscilante Lubrificação:
Isento Fluxo: 34 litros de
ar por minuto (livre) vácuo
máximo: 25 polegadas de
mercúrio (hg)
Vacuômetro: Para
indicação do vácuo
gerado
Frasco coletor: Com
capacidade de 3,25 litros
de plástico
Tampa do frasco:
Borracha com
acoplamento da válvula
de segurança incorporada

F Cardoso & Cia Ltda

MEDICATE

MEDICATE

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total

3.600,00

2

7.200,00

Válvula de segurança:
Contra transbordamento
do frasco
ACESSÓRIOS
INCLUSOS - 01 Tampa
de borracha com válvula
de segurança acoplada
- 01 Cânula autoclavável
semi curva sem esfera
- Mangueiras de silicone
com 1,6 metros de
comprimento
- 01 Filt
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0002

CARDIOVERSOR
BIFÁSICO COM MODO
DEA - Especificação :
ESPECIFICAÇÕES
GERAIS: Dimensões:
30,0 cm (L). 21,5 cm (P).
28,0 cm (A). Peso:
Aparelho - 5,15 kg. Pás
Externas - 0,85 kg.
Bateria - 0,60kg. Elétrico:
AC: 100 a 240 VAC,
50/60 Hz (seleção
automática). DC externo:
11 a 16 VDC Bateria
recarregável removível:
Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4
A/h. Duração: Bateria
com carga plena - 3 horas
em modo monitor, sem
impressora ou um mínimo
de 140 choques em 360
joules ou um mínimo de
200 choques em 200
joules. Tempo de carga
completa da bateria
(completamente
descarregada): 4:30
horas. Memória: Tipo:
Flash Nand. Capacidade:
2 Mbytes. Pacientes
armazenados: > 150
pacientes. Armazenagem:
15 segundos de ECG
quando em choque,
alarme fisiológico e
eventos do painel. ECG:
gravação de 2 horas
contínuas da curva de
ECG, quando em modo
DEA. CTR - Checagem
em Tempo Real
(disponível quando
equipado com bateria
opcional tipo Li-Ion):
Autodiagnóstico de
desfibrilação, nível de
bateria, pás conectadas e
verificaç

F Cardoso & Cia Ltda

LIFEMED

LIFEMED

27.000,00

1

27.000,00

0003

FOCO CIRÚRGICO DE
TETO- LEDEspecificação : Foco de
luz cirurgico de teto LED Medpej- FL-2000
TLD24X24E, ou
semelhante. Contendo: Foco cirurgico FL-2000
TLD 24x24 E (48 leds
principais e 80 leds verde
auxiliares) - Tensao de
115-127/220-230 v 50/60
HZ; -Potencia 250 VA; Fusivel 5x20 mm T3, 15 a
250 v (IEC 60127); Alimentaçao full-range
(toda a faixa) de 110 v a
230v +- 10% 50/60 hz; Com iluminçao maxima
de 160.000 lux por cúpula
(a distancia de 110 cm),
totalizando 320.000 lux
para esse modelo. - Vida
util minima esperada para
as Leds de 35.000 horas
e media de 50.000 horas.
-Atende as normas de
segurança NBR IEC
60601-1e ABNT NBR IEC
60601-1-2; -Possui selo
do inmetro; - Diametro do
foco ajustavel de 110 mm
a 250 mm
aproximadamente; Equipamento deve ser
fixado ao teto; - Braço
giratorio em 05 direçoes
de giro de 360º
permitindo melhor
posicionamento de
trabalho; - Cada cupula
com 500 mm de diametro;
- Diametro do foco
ajustavel de 110 mm a
250 mm
aproximadamente. Profundid

F Cardoso & Cia Ltda

INPROMED

INPROMED

40.049,99

1

40.049,99
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0004

LAVADORA
EXTRATORA COM
BARREIRA SANITÁRIA
DE 62 KG- Especificação
: ESPECIFICAÇÕES
Capacidade - Fator de
carga 1:10 = 62 kg
Capacidade - Fator de
carga 1:9 = 68 kg
Dimensões do cesto
interno - 975 x 820 mm
(Volume 612 litros)
Profundidade do cesto 820mm Compartimento
do cesto - 2 Rotação
média de lavagem - 38
rpm Rotação de
centrifugação de 480 rpm
- Fator G 120 Potência
instalada do motor - 5,6
kw Potência na lavagem 1,5kw Consumo elétrico
médio - 2,2 kw/h
Dimensões Externas
(LxAxP) - 1480 x 1590 x
1400 mm Dimensões da
porta - 330 x 660mm
Entrada de água - 2"
Entrada de produtos
químicos - 3/4" Entrada
de vapor - 3/4" Pressão
máxima de vapor - 7
kgf/cm2 Consumo médio
de vapor - 68kg/h
Diâmetro do dreno-3"

Jaragua Mercantil Ltda

LEXD 65

ALIANÇA

144.775,20

1

144.775,20

Declarações Obrigatórias
Título

Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - "BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTALEspecificação.
Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP Proteção do motor: Através de protetor térmico que
desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal
Rotações: 1.750 RPM
Consumo: Baixo (aproximadamente 341w)
Tensão de alimentação: Automática 127/220V
Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V
Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre) vácuo
máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)
Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado
Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico
Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada
Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco
ACESSÓRIOS INCLUSOS - 01 Tampa de borracha com válvula de segurança acoplada
- 01 Cânula autoclavável semi curva sem esfera
- Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento
- 01 Filt
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/000116

20/08/2021 14:21:27

NEVONI/
14014POC

QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

30.323.616/000164

27/08/2021 16:52:26

"ASPIRADOR
CIRURGICO HR6005-C INF AD: P

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

NEVONI

2

3.627,56

7.255,12 Sim

"ASPIRADOR
CIRURGICO HR6005-C INF AD: P

2

3.200,00

6.400,00 Sim
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F Cardoso & Cia Ltda

04.949.905/000163

28/08/2021 10:55:33

MEDICATE

MEDICATE

2

3.600,00

7.200,00 Não

SANTANA S L
ANDRADE

02.840.062/000307

29/08/2021 09:00:54

L14014POAC

NEVONI

2

5.521,25

11.042,50 Sim

0002 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MODO DEA - Especificação : ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões: 30,0 cm (L).
21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60
Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração:
Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um
mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas.
Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de
ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando
em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion): Autodiagnóstico
de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificaç
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/000116

20/08/2021 14:23:53

CMOS DRAKE/
VIVO

casa hospitalar ibipora
eireli

10.769.989/000156

27/08/2021 16:07:51

QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

30.323.616/000164

Instramed Industria
Médico Hospitalar Ltda

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

CMOS DRAKE

1

25.044,50

25.044,50 Sim

TEC 5621

NIHON KOHDEN/
NIHON KOHDEN
CORPORATION

1

25.000,00

25.000,00 Sim

27/08/2021 16:52:58

INSTRAMEDCARDIOVERSOR
CARDIOMAX
BASICO

INSTRAMEDCARDIOVERSOR
CARDIOMAX
BASICO

1

52.200,00

52.200,00 Sim

90.909.631/000110

27/08/2021 18:02:06

DUALMAX

INSTRAMED

1

35.000,00

35.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda

04.949.905/000163

28/08/2021 10:55:22

LIFEMED

LIFEMED

1

27.000,00

27.000,00 Não

SANTANA S L
ANDRADE

02.840.062/000307

29/08/2021 09:03:05

CMOS DRAKE

DORMED

1

58.000,00

58.000,00 Sim

0003 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO- LED- Especificação : Foco de luz cirurgico de teto LED - Medpej- FL-2000 TLD24X24E, ou
semelhante. Contendo: -Foco cirurgico FL-2000 TLD 24x24 E (48 leds principais e 80 leds verde auxiliares) - Tensao de 115127/220-230 v 50/60 HZ; -Potencia 250 VA; -Fusivel 5x20 mm T3, 15 a 250 v (IEC 60127); -Alimentaçao full-range (toda a faixa)
de 110 v a 230v +- 10% 50/60 hz; -Com iluminçao maxima de 160.000 lux por cúpula (a distancia de 110 cm), totalizando 320.000
lux para esse modelo. - Vida util minima esperada para as Leds de 35.000 horas e media de 50.000 horas. -Atende as normas de
segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2; -Possui selo do inmetro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250
mm aproximadamente; - Equipamento deve ser fixado ao teto; - Braço giratorio em 05 direçoes de giro de 360º permitindo melhor
posicionamento de trabalho; - Cada cupula com 500 mm de diametro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm
aproximadamente. - Profundid
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/000116

20/08/2021 14:25:11

MEDPEJ/ FL-2000
TLD 24X24E

MEDPEJ

Medpej equipamentos
medicos ltda

03.155.958/000140

23/08/2021 14:21:48

QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

30.323.616/000164

SANTANA S L
ANDRADE

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

1

70.418,40

70.418,40 Sim

FL2000TLD24X24E Medpej

1

55.000,00

55.000,00 Não

27/08/2021 16:53:26

"MEDPEJ-FL-2000 "MEDPEJ-FL-2000
TLD 24 x 24 E
TLD 24 x 24 E
Foco Cirú
Foco Cirú

1

68.600,00

68.600,00 Sim

02.840.062/000307

29/08/2021 09:04:36

FL-2000

MEDPEJ

1

79.000,00

79.000,00 Sim

T.O. PINHEIRO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

32.724.354/000175

30/08/2021 08:39:58

Medpej- FL-2000
TLD24X24E

Medpej- FL-2000
TLD24X24E

1

70.418,40

70.418,40 Sim

TARCAL COMERCIO
DE MAQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

24.237.168/000183

30/08/2021 08:39:26

SKYLED 160/160

KSS

1

80.000,00

80.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda

04.949.905/000163

30/08/2021 08:42:55

INPROMED

INPROMED

1

49.500,00

49.500,00 Não

0004 - LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA SANITÁRIA DE 62 KG- Especificação : ESPECIFICAÇÕES Capacidade Fator de carga 1:10 = 62 kg Capacidade - Fator de carga 1:9 = 68 kg Dimensões do cesto interno - 975 x 820 mm (Volume 612
litros) Profundidade do cesto -820mm Compartimento do cesto - 2 Rotação média de lavagem - 38 rpm Rotação de centrifugação
de 480 rpm - Fator G 120 Potência instalada do motor - 5,6 kw Potência na lavagem - 1,5kw Consumo elétrico médio - 2,2 kw/h
Dimensões Externas (LxAxP) - 1480 x 1590 x 1400 mm Dimensões da porta - 330 x 660mm Entrada de água - 2" Entrada de
produtos químicos - 3/4" Entrada de vapor - 3/4" Pressão máxima de vapor - 7 kgf/cm2 Consumo médio de vapor - 68kg/h
Diâmetro do dreno-3"
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006
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Medifarr Equip Hosp
Ltda

07.540.203/000110

27/08/2021 14:41:56

MEC/LHE-60

NOVAMEC/
MEDIFARR
PRODUTOS
PARA SAUDE

1

196.000,00

196.000,00 Sim

SANTANA S L
ANDRADE

02.840.062/000307

29/08/2021 09:42:36

RLXH-62

NSA

1

162.000,00

162.000,00 Sim

SOLLOS
CONSULTORIA EM
GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

29.856.620/000109

29/08/2021 12:53:25

Lavadora extratora
horizontal
c/barreira

Ramer

1

91.628,94

91.628,94 Sim

ZPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MAQUINAS EIRELI

35.820.503/000198

30/08/2021 07:27:16

LCFH-62

GUARA
EQUIPAMENTOS

1

135.000,00

135.000,00 Sim

Jaragua Mercantil Ltda

13.390.706/000159

30/08/2021 08:44:25

LEXD 65

ALIANÇA

1

144.775,20

144.775,20 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda

90.909.631/0001-10

60 dias

Medifarr Equip Hosp Ltda

07.540.203/0001-10

60 dias

F Cardoso & Cia Ltda

04.949.905/0001-63

1 dias

Jaragua Mercantil Ltda

13.390.706/0001-59

60 dias

Medpej equipamentos medicos ltda

03.155.958/0001-40

60 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16

060 dias

QUICKBUM E COMMERCE EIRELI

30.323.616/0001-64

060 dias

casa hospitalar ibipora eireli

10.769.989/0001-56

60 dias

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI

32.724.354/0001-75

90 dias

SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

29.856.620/0001-09

60 dias

TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

24.237.168/0001-83

60 dias

ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

35.820.503/0001-98

60 dias

SANTANA S L ANDRADE

02.840.062/0003-07

60 dias

Lances Enviados
0001 - "BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTALEspecificação.
Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP Proteção do motor: Através de protetor térmico que
desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal
Rotações: 1.750 RPM
Consumo: Baixo (aproximadamente 341w)
Tensão de alimentação: Automática 127/220V
Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V
Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre) vácuo
máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)
Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado
Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico
Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada
Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco
ACESSÓRIOS INCLUSOS - 01 Tampa de borracha com válvula de segurança acoplada
- 01 Cânula autoclavável semi curva sem esfera
- Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento
- 01 Filt
Data

Valor CNPJ

Situação

20/08/2021 - 14:21:27

3.627,56 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

27/08/2021 - 16:52:26

3.200,00 (proposta) 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06
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28/08/2021 - 10:55:33

3.600,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

29/08/2021 - 09:00:54

5.521,25 (proposta) 02.840.062/0003-07 - SANTANA S L
ANDRADE

Válido

30/08/2021 - 09:12:26

3.190,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

30/08/2021 - 09:13:20

3.000,00 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06

30/08/2021 - 09:13:46

2.990,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

0002 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MODO DEA - Especificação : ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões: 30,0 cm (L).
21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60
Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração:
Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um
mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas.
Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de
ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando
em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion): Autodiagnóstico
de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificaç
Data

Valor CNPJ

Situação

20/08/2021 - 14:23:53

25.044,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

27/08/2021 - 16:07:51

25.000,00 (proposta) 10.769.989/0001-56 - casa hospitalar
ibipora eireli

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.1 não apresentando o índice de solvência geral. E com
item 10.8.1 apresentando apenas um atestado de capacidade técnica.
Inabilitação fundamentada no item 10.20 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 31/08/2021
12:03:25

27/08/2021 - 16:52:58

52.200,00 (proposta) 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06

27/08/2021 - 18:02:06

35.000,00 (proposta) 90.909.631/0001-10 - Instramed
Industria Médico Hospitalar Ltda

Válido

28/08/2021 - 10:55:22

27.000,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

29/08/2021 - 09:03:05

58.000,00 (proposta) 02.840.062/0003-07 - SANTANA S L
ANDRADE

Válido

30/08/2021 - 09:11:52

36.600,00 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06

30/08/2021 - 09:12:34

24.990,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

0003 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO- LED- Especificação : Foco de luz cirurgico de teto LED - Medpej- FL-2000 TLD24X24E, ou
semelhante. Contendo: -Foco cirurgico FL-2000 TLD 24x24 E (48 leds principais e 80 leds verde auxiliares) - Tensao de 115127/220-230 v 50/60 HZ; -Potencia 250 VA; -Fusivel 5x20 mm T3, 15 a 250 v (IEC 60127); -Alimentaçao full-range (toda a faixa)
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de 110 v a 230v +- 10% 50/60 hz; -Com iluminçao maxima de 160.000 lux por cúpula (a distancia de 110 cm), totalizando 320.000
lux para esse modelo. - Vida util minima esperada para as Leds de 35.000 horas e media de 50.000 horas. -Atende as normas de
segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2; -Possui selo do inmetro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250
mm aproximadamente; - Equipamento deve ser fixado ao teto; - Braço giratorio em 05 direçoes de giro de 360º permitindo melhor
posicionamento de trabalho; - Cada cupula com 500 mm de diametro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm
aproximadamente. - Profundid
Data

Valor CNPJ

Situação

20/08/2021 - 14:25:11

70.418,40 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

23/08/2021 - 14:21:48

55.000,00 (proposta) 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

27/08/2021 - 16:53:26

68.600,00 (proposta) 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06

29/08/2021 - 09:04:36

79.000,00 (proposta) 02.840.062/0003-07 - SANTANA S L
ANDRADE

Válido

30/08/2021 - 08:39:26

80.000,00 (proposta) 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 08:39:58

70.418,40 (proposta) 32.724.354/0001-75 - T.O. PINHEIRO
COMERCIO DE MERCADORIAS
EIRELI

Válido

30/08/2021 - 08:42:55

49.500,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

30/08/2021 - 09:06:49

47.020,04 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:07:06

68.590,00 32.724.354/0001-75 - T.O. PINHEIRO
COMERCIO DE MERCADORIAS
EIRELI

Válido

30/08/2021 - 09:08:18

65.000,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no
item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou
estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo
as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei
Complementar 123/2006”. 30/08/2021 12:02:47

30/08/2021 - 09:10:43

47.000,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:10:46

44.645,29 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29
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30/08/2021 - 09:11:35

44.460,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:11:38

42.232,54 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:12:01

48.100,00 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E
COMMERCE EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com
item 10.4.2.1 “Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.
30/08/2021 15:37:06

30/08/2021 - 09:12:37

42.200,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:12:40

40.085,77 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:13:27

40.050,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:13:31

38.043,48 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:13:53

38.030,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:13:57

36.124,68 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:14:14

40.049,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Válido

30/08/2021 - 09:14:15

36.100,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56
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30/08/2021 - 09:14:18

34.291,38 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:14:55

34.200,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:14:58

32.486,57 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:15:17

32.400,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:15:20

30.776,75 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:15:47

30.700,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:15:50

29.161,92 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:16:06

29.000,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:16:11

27.547,09 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:16:56

27.500,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56
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30/08/2021 - 09:16:59

26.122,24 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:17:06

26.100,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:17:11

24.792,38 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:17:44

24.780,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:17:48

23.538,51 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:18:33

23.500,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

30/08/2021 - 09:18:37

22.322,64 03.155.958/0001-40 - Medpej
equipamentos medicos ltda

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1
não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”. 31/08/2021 10:36:29

30/08/2021 - 09:18:57

22.000,00 24.237.168/0001-83 - TARCAL
COMERCIO DE MAQUINAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o Grau de Endividamento, e
no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador
que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 13:05:56

0004 - LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA SANITÁRIA DE 62 KG- Especificação : ESPECIFICAÇÕES Capacidade Fator de carga 1:10 = 62 kg Capacidade - Fator de carga 1:9 = 68 kg Dimensões do cesto interno - 975 x 820 mm (Volume 612
litros) Profundidade do cesto -820mm Compartimento do cesto - 2 Rotação média de lavagem - 38 rpm Rotação de centrifugação
de 480 rpm - Fator G 120 Potência instalada do motor - 5,6 kw Potência na lavagem - 1,5kw Consumo elétrico médio - 2,2 kw/h
Dimensões Externas (LxAxP) - 1480 x 1590 x 1400 mm Dimensões da porta - 330 x 660mm Entrada de água - 2" Entrada de
produtos químicos - 3/4" Entrada de vapor - 3/4" Pressão máxima de vapor - 7 kgf/cm2 Consumo médio de vapor - 68kg/h
Diâmetro do dreno-3"
Data

Valor CNPJ

Situação

27/08/2021 - 14:41:56

196.000,00 (proposta) 07.540.203/0001-10 - Medifarr Equip
Hosp Ltda

Válido

29/08/2021 - 09:42:36

162.000,00 (proposta) 02.840.062/0003-07 - SANTANA S L
ANDRADE

Válido
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29/08/2021 - 12:53:25

91.628,94 (proposta) 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 07:27:16

135.000,00 (proposta) 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 08:44:25

144.775,20 (proposta) 13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

Válido

30/08/2021 - 09:13:39

91.578,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:14:06

91.500,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:15:24

91.450,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:15:40

91.400,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:17:07

91.350,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:17:37

91.300,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:19:11

91.250,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:19:27

91.200,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:20:54

91.150,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:21:56

91.100,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:22:29

91.050,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:23:01

91.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:23:50

90.900,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:24:31

90.890,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:24:56

90.500,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:25:39

90.400,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:26:29

90.300,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:26:55

90.200,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:27:25

90.000,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:27:48

89.950,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:28:09

89.500,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:28:25

89.400,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:28:53

89.300,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:29:12

89.200,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:29:25

89.000,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:29:59

88.950,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:30:21

88.500,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:30:39

88.400,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:30:56

88.100,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:31:11

88.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:32:37

87.990,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:33:07

87.900,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:33:22

87.500,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:33:46

87.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:34:04

86.990,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:34:45

86.500,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:35:02

86.400,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:35:21

86.200,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:35:45

86.100,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:35:59

86.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:36:20

85.990,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:36:42

85.900,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:38:05

85.750,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:38:24

85.700,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:38:45

85.600,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:39:11

85.500,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39
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30/08/2021 - 09:39:40

85.450,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:39:58

85.400,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:40:16

85.300,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:40:25

83.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:41:37

82.950,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

30/08/2021 - 09:41:56

82.000,00 29.856.620/0001-09 - SOLLOS
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL EIRELI

Cancelado - Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade
com item 10.4.2.3 não apresentando abertura e encerramento do livro
Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão
de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, apresentou
apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item
10.8.1. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”. 30/08/2021
15:22:39

30/08/2021 - 09:42:56

80.000,00 35.820.503/0001-98 - ZPL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

Cancelado - A empresa não cumpriu em sua totalidade com item
10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e encerramento do livro Diário
do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade
Profissional do contador com a resolução e o item 10.6.1 não
apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.
30/08/2021 12:15:46

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0001

31/08/2021 - 16:00:00

04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Consolidada nº. 00216079 ass.pdf

0004

31/08/2021 - 16:09:05

13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil
Ltda

PROPOSTA COMERCIAL.pdf

0001

31/08/2021 - 16:25:57

04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Consolidada reajustada nº. 00216079
ass.pdf
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:01

F Cardoso & Cia
Ltda

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

25/08/2021

Certidão de
Regularidade
Profissional do
Contador que assinou o
Balanço, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

28/08/2021 11:04

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

-

RG

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:04

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

-

CNPJ

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:04

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

-

Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:05

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

17/08/2021

24/08/2021

Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:05

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

31/08/2021

Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:05

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

31/08/2021

Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:06

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

18/08/2021

31/08/2021

Certidão Negativa de
Débitos Municipais

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:06

MARIA DO
1
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

27/08/2021

Registro do produto na
ANVISA

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:12

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

31/08/2021

Licença de
Funcionamento da
Vigilância Sanitária

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:13

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

31/08/2021

Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Débitos Ativos da União

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:13

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

-

-

Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:14

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

-

28/08/2021

-

Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:15

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

-

28/08/2021

-

Contrato Social ou
Outro

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:16

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:16

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

26/08/2021

31/08/2021

Alvará de
Funcionamento da
Sede do Licitante

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:17

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

-

28/08/2021

-

DECLARAÇÃO DO
INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CF/88

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:24

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

-

Atestado (s) de
Capacidade Técnica

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:28

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

1

28/08/2021

-

Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes estadual

F Cardoso & Cia
Ltda

28/08/2021 11:40

MARIA DO
SOCORRO BRITO
CARDOSO LIMA

-

-

-

Declaração de garantia
dos equipamentos, não
inferior a 12 meses

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:22

Laudineia Campos
Machado

47647937

REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

30/07/2013

-

RG

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:22

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

27/08/2021

-

CNPJ

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:24

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

OFICIO DO
DISTRIBUIDOR

06/08/2021

-

Certidão Negativa de
Falência ou Concordata
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Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:25

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

08/06/2021

06/10/2021

Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:27

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

11/08/2021

30/08/2021

Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:27

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

09/07/2021

04/01/2022

Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:28

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

12/07/2021

10/10/2021

Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:31

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

CONSELHO
REGIONAL DE
CONTABILIDADE

03/08/2021

01/11/2021

Certidão de
Regularidade
Profissional do
Contador que assinou o
Balanço, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:32

Laudineia Campos
Machado

13.390.706/0001-59

AGENCIA
NACIONAL DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

30/08/2021

29/10/2021

Registro do produto na
ANVISA

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:34

Laudineia Campos
Machado

-

VIGILANCIA
SANITARIA
MUNICIPAL

08/10/2020

15/09/2021

Licença de
Funcionamento da
Vigilância Sanitária

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:35

Laudineia Campos
Machado

-

SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

20/05/2021

16/11/2021

Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Débitos Ativos da União

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:36

Laudineia Campos
Machado

-

JUNTA
COMERCIAL DO
PARANÁ

-

-

Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:36

Laudineia Campos
Machado

-

-

30/08/2021

-

Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:37

Laudineia Campos
Machado

-

-

30/08/2021

-

Declaração de
Enquadramento como
Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:37

Laudineia Campos
Machado

-

-

03/07/2020

-

Contrato Social ou
Outro

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:39

Laudineia Campos
Machado

-

RECEITA
ESTADUAL

18/08/2021

-

Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes estadual

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:40

Laudineia Campos
Machado

-

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

16/12/2020

15/09/2021

Alvará de
Funcionamento da
Sede do Licitante

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:40

Laudineia Campos
Machado

-

-

30/08/2021

-

DECLARAÇÃO DO
INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CF/88

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:40

Laudineia Campos
Machado

-

-

-

-

Declaração de garantia
dos equipamentos, não
inferior a 12 meses

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:41

Laudineia Campos
Machado

-

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GUAPIARA

23/10/2020

-

Atestado (s) de
Capacidade Técnica

Jaragua Mercantil
Ltda

30/08/2021 08:41

Laudineia Campos
Machado

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

31/08/2021 - 17:10

--

--

0003 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO- LED- Especificação : Foco de luz cirurgico de
teto LED - Medpej- FL-2000 TLD24X24E, ou semelhante. Contendo: -Foco cirurgico
FL-2000 TLD 24x24 E (48 leds principais e 80 leds verde auxiliares) - Tensao de 115127/220-230 v 50/60 HZ; -Potencia 250 VA; -Fusivel 5x20 mm T3, 15 a 250 v (IEC
60127); -Alimentaçao full-range (toda a faixa) de 110 v a 230v +- 10% 50/60 hz; -Com
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iluminçao maxima de 160.000 lux por cúpula (a distancia de 110 cm), totalizando
320.000 lux para esse modelo. - Vida util minima esperada para as Leds de 35.000
horas e media de 50.000 horas. -Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e
ABNT NBR IEC 60601-1-2; -Possui selo do inmetro; - Diametro do foco ajustavel de
110 mm a 250 mm aproximadamente; - Equipamento deve ser fixado ao teto; - Braço
giratorio em 05 direçoes de giro de 360º permitindo melhor posicionamento de
trabalho; - Cada cupula com 500 mm de diametro; - Diametro do foco ajustavel de 110
mm a 250 mm aproximadamente. - Profundid
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento

32.724.354/0001-75 - T.O.
PINHEIRO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

31/08/2021 - 16:31:20

Manifesto intenção de recurso contra a habilitação da empresa F Cardoso & Cia
Ltda, pois, a mesma não apresentou a certidão de regularidade do contador com
finalidade para assinar balanço patrimonial como está solicitando no instrumento
convocatório deste processo, onde diz o item 10.4.2.5: “Certidão de Regularidade
Profissional do Contador que assinou o Balanço, em conformidade com a
Resolução CFC nº 1.402/2012”. A empresa F Cardoso & Cia Ltda apresentou a
mesma certidão que as outras empresas apresentaram e foram inabilitadas por
este pregoeiro, todas os argumentos vamos demonstrar no recurso administrativos
com fundamentos.

Indeferido

Justificativa: A empresa F. Cardoso apresentou a Certidão de Regularidade do Contador que assinou o balanço para licitação em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012; Parágrafo único. A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de
Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de licitação ou por clientes.
24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

31/08/2021 - 16:37:00

Declaramos intenção de recurso pelo não atendimento da empresa vencedora e
desclassificação.

Indeferido

Justificativa: A empresa TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI não apresentou os motivos pelos quais solicitou intenção de recursos
conforme o decreto nº 10.024, Art. 44 e `PAR` 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput,
importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Chat
Data

Apelido

Frase

30/08/2021 - 09:00:45

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

30/08/2021 - 09:04:59

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/08/2021 - 09:04:59

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

30/08/2021 - 09:04:59

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/08/2021 - 09:04:59

Sistema

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 09:05:52

Sistema

O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/08/2021 - 09:06:06

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes!

30/08/2021 - 09:06:16

Pregoeiro

Iremos iniciar o certame 02/2021-SRP-FMS, boa sorte a todos.

30/08/2021 - 09:14:24

Pregoeiro

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES COM OS VALORES OFERTADOS PARA QUE OS MESMOS NÃO SE
TORNEM INEXEQUÍVEIS.

30/08/2021 - 09:15:57

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:15:57

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:21:01

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:34:46

Pregoeiro

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES COM OS VALORES OFERTADOS PARA QUE OS MESMOS NÃO SE
TORNEM INEXEQUÍVEIS.

30/08/2021 - 09:44:56

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

30/08/2021 - 09:46:07

Sistema

O item 0001 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
2.990,00.

30/08/2021 - 09:46:07

Sistema

O item 0002 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
24.990,00.
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30/08/2021 - 09:46:07

Sistema

O item 0003 teve como arrematante TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME com valor unitário de R$ 22.000,00.

30/08/2021 - 09:46:07

Sistema

O item 0004 teve como arrematante ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - ME com valor
unitário de R$ 80.000,00.

30/08/2021 - 09:49:13

Pregoeiro

Daremos inicio analise de documentação

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado no processo.

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

Motivo: A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e
encerramento do livro Diário do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade Profissional do
contador com a resolução. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de habilitação não
estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na
Lei Complementar 123/2006”.

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante QUICKBUM E COMMERCE EIRELI com valor unitário de R$
3.000,00.

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 12:02:47

Sistema

O item 0002 tem como novo arrematante casa hospitalar ibipora eireli com valor unitário de R$ 25.000,00.

30/08/2021 - 12:15:46

Sistema

O fornecedor ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI foi desclassificado no processo.

30/08/2021 - 12:15:46

Sistema

Motivo: A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.4.2.3 onde não apresentou a abertura e
encerramento do livro Diário do balanço e item 10.4.2.5 sobre a Certidão de Regularidade Profissional do
contador com a resolução e o item 10.6.1 não apresentou o CNPJ ou seja Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas. Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de habilitação
não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos,
deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do
disposto na Lei Complementar 123/2006”.

30/08/2021 - 12:15:46

Sistema

O fornecedor ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI foi desclassificado para o item 0004
pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 12:15:46

Sistema

O item 0004 tem como novo arrematante SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
com valor unitário de R$ 82.000,00.

30/08/2021 - 13:05:56

Sistema

O fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi
desclassificado no processo.

30/08/2021 - 13:05:56

Sistema

Motivo: A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.4.2.3 não apresentando no seu balanço o
Grau de Endividamento, e no item 10.4.2.5 “Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou
o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”. Inabilitação fundamentada no item 10.2
“Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as
situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.

30/08/2021 - 13:05:56

Sistema

O fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 13:05:56

Sistema

O item 0003 tem como novo arrematante Medpej equipamentos medicos ltda com valor unitário de R$
22.322,64.

30/08/2021 - 13:07:13

Pregoeiro

Iremos suspender o certame e retornaremos a partir das 14 horas

30/08/2021 - 14:33:04

Pregoeiro

Boa tarde a todos os licitantes estamos retornado ao certame e verificando documentação

30/08/2021 - 15:22:39

Sistema

O fornecedor SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI foi desclassificado no
processo.

30/08/2021 - 15:22:39

Sistema

Motivo: Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.4.2.3 não apresentando
abertura e encerramento do livro Diário do balanço no Sped, e não apresentaou o item 10.4.2.5 “Certidão de
Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº
1.402/2012”, apresentou apenas um atestado de capacidade técnica não cumprindo com o item 10.8.1.
Inabilitação fundamentada no item 10.2 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro considerar a
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”.

30/08/2021 - 15:22:39

Sistema

O fornecedor SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI foi desclassificado para o item
0004 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 15:22:39

Sistema

O item 0004 tem como novo arrematante Jaragua Mercantil Ltda com valor unitário de R$ 144.775,20.

30/08/2021 - 15:37:06

Sistema

O fornecedor QUICKBUM E COMMERCE EIRELI foi desclassificado no processo.

30/08/2021 - 15:37:06

Sistema

Motivo: A empresa não cumpriu com item 10.4.2.5 ““Certidão de Regularidade Profissional do Contador que
assinou o Balanço, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012”, não cumpriu com item 10.4.2.1
“Grau de endividamento com valor igual ou menor a 1.

30/08/2021 - 15:37:06

Sistema

O fornecedor QUICKBUM E COMMERCE EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/08/2021 - 15:37:06

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com valor unitário de R$ 3.600,00.

30/08/2021 - 18:12:00

Pregoeiro

Iremos suspender o certame por hoje, e retornaremos 31/08/2021 (terça-feira) apartir das 9:00 horas

31/08/2021 - 09:00:57

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes!

31/08/2021 - 09:01:30

Pregoeiro

Iremos dar continuidade no certame 02/2021-SRP-FMS

31/08/2021 - 09:01:42

Pregoeiro

Daremos inicio analise de documentação

31/08/2021 - 10:36:29

Sistema

O fornecedor Medpej equipamentos medicos ltda foi desclassificado no processo.

31/08/2021 - 10:36:29

Sistema

Motivo: A empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.6.1 não apresentou o CNPJ ou seja Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Inabilitação fundamentada no item 10.20 “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006”.

31/08/2021 - 10:36:29

Sistema

O fornecedor Medpej equipamentos medicos ltda foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 10:36:29

Sistema

O item 0003 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com valor unitário de R$ 40.049,99.

31/08/2021 - 12:03:25

Sistema

O fornecedor casa hospitalar ibipora eireli foi desclassificado no processo.
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31/08/2021 - 12:03:25

Sistema

Motivo: Prezado licitante a empresa não cumpriu em sua totalidade com item 10.4.2.1 não apresentando o
índice de solvência geral. E com item 10.8.1 apresentando apenas um atestado de capacidade técnica.
Inabilitação fundamentada no item 10.20 “Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o pregoeiro considerar a
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006”.

31/08/2021 - 12:03:25

Sistema

O fornecedor casa hospitalar ibipora eireli foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

31/08/2021 - 12:03:25

Sistema

O item 0002 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com valor unitário de R$ 27.000,00.

31/08/2021 - 12:26:36

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

31/08/2021 - 12:43:40

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

31/08/2021 - 12:45:37

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:56 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 12:45:37

Sistema

Motivo: Vamos negociar o item para o valor R$ 25.000,00

31/08/2021 - 12:59:16

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:09 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 12:59:16

Sistema

Motivo: Vamos negociar o item para o valor RS 25.000,00

31/08/2021 - 13:01:43

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Jaragua Mercantil Ltda.

31/08/2021 - 13:09:18

Pregoeiro

Senhores licitantes iremos suspender o certame e retornaremos a partir das 14 horas e 15 minutos

31/08/2021 - 14:30:18

Pregoeiro

Boa tarde a todos os licitantes estamos retornado ao certame

31/08/2021 - 14:31:12

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:40 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 14:31:12

Sistema

Motivo: Vamos negociar o item para o valor de R$ 25.000,00

31/08/2021 - 15:00:00

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:10 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 15:00:00

Sistema

Motivo: Vamos negociar o item para o valor R$ 25.000,00

31/08/2021 - 15:26:55

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:37 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 15:26:55

Sistema

Motivo: Vamos negociar o item para o valor R$ 25.000,00

31/08/2021 - 15:29:04

F. F Cardoso & Cia Ltda

Negociação Item 0002: Sr Pregoeiro, peço desculpas pela demora, estávamos com instabilidade em nossa
internet. De qualquer forma, infelizmente não conseguiremos chegar no valor estimado devido ao nosso
preço de custo. Agradecemos desde já a compreensão.

31/08/2021 - 15:45:47

Pregoeiro

Declaro vencedora a empresa F. CARDOSO E CIA LTDA, porque seu valor de lance está abaixo dos 10 (dez
por centos do valor orçado), em relação ao item 2 que ficou acima do nosso valor de referência para a
empresa.

31/08/2021 - 15:45:56

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

31/08/2021 - 15:47:35

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 15:47:35

Sistema

Motivo: Solicito a empresa sua proposta readequada assinada digitalmente

31/08/2021 - 15:48:45

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 15:48:45

Sistema

Motivo: solicito a empresa que envia a proposta readequada com item arrematado assinada digitalmente

31/08/2021 - 16:00:00

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

31/08/2021 - 16:09:05

Sistema

A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

31/08/2021 - 16:18:01

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 31/08/2021.

31/08/2021 - 16:18:01

Sistema

Motivo: solicito que seja revisto a proposta que o valor total não bate com o valor do no portal. O valor total
do porta e de RS 74.249,99

31/08/2021 - 16:25:45

F. F Cardoso & Cia Ltda

Documentação Item 0001: Obrigada. Nos desculpamos pelo equívoco. Está sendo enviada!

31/08/2021 - 16:25:57

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

31/08/2021 - 16:29:04

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2021 às 17:10.

31/08/2021 - 16:31:20

Sistema

O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0003.

31/08/2021 - 16:37:00

Sistema

O fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
declarou intenção de recurso para o item 0003.

31/08/2021 - 17:22:10

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

31/08/2021 - 17:22:10

Sistema

Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a habilitação da empresa F Cardoso & Cia Ltda, pois, a
mesma não apresentou a certidão de regularidade do contador com finalidade para assinar balanço
patrimonial como está solicitando no instrumento convocatório deste processo, onde diz o item 10.4.2.5:
“Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o Balanço, em conformidade com a
Resolução CFC nº 1.402/2012”. A empresa F Cardoso & Cia Ltda apresentou a mesma certidão que as
outras empresas apresentaram e foram inabilitadas por este pregoeiro, todas os argumentos vamos
demonstrar no recurso administrativos com fundamentos.

31/08/2021 - 17:22:10

Sistema

Justificativa: A empresa F. Cardoso apresentou a Certidão de Regularidade do Contador que assinou o
balanço para licitação em conformidade com a Resolução CFC nº 1.402/2012; Parágrafo único. A Certidão
tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade perante o
Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico
ou quando solicitado em convênios, editais de licitação ou por clientes.

31/08/2021 - 17:25:25

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

31/08/2021 - 17:25:25

Sistema

Intenção: Declaramos intenção de recurso pelo não atendimento da empresa vencedora e desclassificação.

31/08/2021 - 17:25:25

Sistema

Justificativa: A empresa TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
não apresentou os motivos pelos quais solicitou intenção de recursos conforme o decreto nº 10.024, Art. 44 e
`PAR` 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

31/08/2021 - 17:25:58

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

31/08/2021 - 17:26:28

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO.

31/08/2021 - 17:26:28

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO.
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31/08/2021 - 17:29:34

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

31/08/2021 - 17:29:34

Sistema

Motivo: A empresa já enviou a solicitação

31/08/2021 - 17:29:55

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.

31/08/2021 - 17:29:55

Sistema

Motivo: A empresa já enviou solicitação

31/08/2021 - 17:30:09

Sistema

O Item 0001 foi adjudicado por KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO.

31/08/2021 - 17:30:09

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO.

09/09/2021 - 12:35:07

Sistema

O Item 0001 foi homologado por RAYANE SOUZA SANTOS.

09/09/2021 - 12:35:07

Sistema

O Item 0002 foi homologado por RAYANE SOUZA SANTOS.

09/09/2021 - 12:35:07

Sistema

O Item 0003 foi homologado por RAYANE SOUZA SANTOS.

09/09/2021 - 12:35:07

Sistema

O Item 0004 foi homologado por RAYANE SOUZA SANTOS.
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