ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Oriximiná
FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO
FUNDEB
Registro de Preços Eletrônico - 04/21-SRP-SEMED

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

29/09/2021 18:23

30/09/2021 09:00

07/10/2021 09:00

13/10/2021 08:55

13/10/2021 09:00

Itens Licitados
Código

Produto

0001

AGUA SANITARIA 1L - BASE DE CLOROR,
TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%.
APLICAÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE DE
USO GERAL.

V. Referência

Qtde

3,04

34.560

0002
0003

Qtde Mín. Unidade
- UN

Homologado

Situação

ALCOOL 96% FR C/1000ML

10,30

34.560

- L

Homologado

ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM
500G

12,93

17.280

- UN

Homologado

0004

BALDE PLASTICO DE 12 LITROS - BALDE
PLÁSTICO COM PEGADOR NO FUNDO ALÇA
DE AÇO CAPACIDADE 12 LITROS

21,00

360

- UN

Homologado

0005

BOTA PVC CANO LONGO SEM BICO - BRANCA
- TAM: 36 A 44 - POSSUI FORRAÇAO INTERNA,
SEM BICO DE AÇO, FACIL HIGIENIZAÇAO,
SOLADO EM PVC FULL GRIP, ANTI
DERRAPANTE, CANO 32 CM.

65,00

250

- PAR

Homologado

0006

DESINFETANTE 2LTS - EMBALAGEM PLÁSTICA
RESISTENTE. TRANSPARENTE, COM 2
LITROS.

7,17

17.280

- FR

Homologado

0007

DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL
S/CFC C/400ML - AEROSOL, SEM CFC.
ESSÊNCIAS SUAVES. APLICAÇÃO:
AROMATIZADOR AMBIENTAL. FRASCO DE
400ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

9,79

2.160

- FR

Homologado

0008

DESODORIZADOR PARA BANHEIRO - 35G
COM SUPORTE

3,63

1.000

- UN

Homologado

0009

DETERGENTE 500ML

0010

DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM
RESERVATORIO - CAPACIDADE EM VOLUME:
800ML, PLÁSTICO, PARA LÍQUIDOS, TIPO DE
INSTALAÇAO: PAREDE, MEDIDAS: 25,5 CM X
10.5 CM, ACOMPANHA PARAFUSOS E
BUCHAS.

0011

1,97

17.280

- GF

Homologado

58,50

70

- UN

Homologado

DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA
OU PAPEL TOALHA - DIMENSOES: 24,5CM
ALTURA X 14,7CM LARGURA X 12CM
PROFUNDIDADE, ACOMPANHA PARAFUSOS E
BUCHAS.

138,67

75

- UN

Homologado

0012

ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM
SUPORTE - ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO
SANITÁRIO, COM SUPORTE, DIMENSOES 12,5
X 12,5 X 32 CM.

11,25

180

- UN

Homologado

0013

ESPANADOR COM CABO P/ BANCADA E103
CABO CURTO

31,75

360

- UN

Homologado

0014

ESPONJA DUPLA FACE - INDICADO PARA:
LIMPEZA LEVE E MÉDIA. FORMATO
RETANGULAR, MEDINDO 11CM 7,5CM 23MM.
COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO
COMBACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM A
BRASIVO.

0,95

10.800

- UN

Homologado

0015

FLANELA EM TECIDO,100% ALGODÃO, MED.
40X60CM

5,03

8.640

- UN

Homologado

0016

INSETICIDA 400ML - EQUIPADO COM VÁLVULA
DO AEROSOL, UNIDADE DE FORNECIMENTO:
TUBO AEROSOL, SEM CHEIRO.

11,06

216

- UN

Homologado

0017

LIMPA ALUMÍNIO - EMBALAGEM DE 500ML

2,91

4.320

- UN

Homologado
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0018

LIMPA FORNO - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS,
ALCALINIZANTES, SOLUBILIZANTES E
ANTIREDEPOSITANTES. CATEGORIA:
DETERGENTE DE USO GERAL. PRINCIPIO
ATIVO: BUTIL GLICOL. EMBALAGEM DE 200ML.

38,00

36

- UN

Homologado

0019

LIMPA VIDROS 500ML - EMBALAGEM COM 500
ML, COM TAMPA FLIP. AÇÃO ESPERADA:
LIMPA VIDROS, SEM EMBAÇAR. VALIDADE
MÍNIMA 12 MESES. NA FORMA LÍQUIDA.

10,60

100

- UN

Homologado

0020

LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - LIXEIRA
COMUM TIPO CESTINHA CAPACIDADE 10L.

16,63

360

- UN

Homologado

0021

LUVAS DE LATEX AMARELA PARA LIMPEZA TAM: G - DE BORRACHA NATURAL, POSSUI
FORRO DE ALGODAO, E ANATOMICA,
TEXTUALIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS E
NA PALMA DAS MAO.

10,67

3.600

- PAR

Homologado

0022

LUVAS DESCARTÁVEIS EM LATEX CONTENDO
PÓ CX. C/ 100 UNIDADES - PODEM SER
UTILIZADAS EM QUALQUER PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO: M, CAIXA COM
100 UNIDADES.

130,00

720

- CX

Homologado

0023

MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA
CAMADA DE PROTEÇAO CX. COM 100
UNIDADES - COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA
COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE
(EFICIENCIA DE FILTRAÇAO BACTERIANA)
MAIOR DE 95%, TIRAS SUPER RESISTENTES
DE 40 CM DE COMPRIMENTO, CLIPS NASAL
DE 14 CM DE COMPRIMENTO, TAMANHO M,
CX. C/ 100 UNIDADES.

111,50

2.160

- CX

Homologado

0024

PALHA DE AÇO PCT C/ 8 UND.

2,17

10.080

- PC

Homologado

0025

PANO DE CHÃO,TIPO SACO DE ALGODÃO
CRU,MED:80X60CM

5,45

7.200

- UN

Homologado

0026

PAPEL HIGIÊNICO - 4 ROLOS - 100% FIBRAS
NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM
RELEVO, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA
(100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA
QUALIDADE. PACOTE COM 4 ROLOS MEDINDO
30M X 10 CM. A EMBALAGEM DEBVERÁ TER
BÓA VISISBILIDADE DO PRODUTO.

4,22

24.000

- PC

Homologado

0027

PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS - FOLHA DUPLA;
PICOTADA; COR BRANCA; PACOTE
CONTENDO 2 ROLOS, CONTENDO 60
TOALHAS; MEDINDO 20 X 22CM; EMBALADOS
EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES.

5,95

3.600

- PC

Homologado

0028

PIA LAVATORIO PLASTICO - 3,8 LITROS FABRICADO EM PROLIPOPILENO,
RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, ACOMPANHA VÁLVULA DE 1" E
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUI PORTA
SABONETE, ERGONÔMICO, MEDIDAS: 36CM X
28CM X 15CM, CAPACIDADE: 3,8 LITROS.

57,33

42

- UN

Homologado

0029

PULVERIZADOR / BORRIFADOR - 500ML ALTURA TOTAL COM VÁLVULA: 20CM,
DIÂMETRO: 7CM, DIÂMETRO DA BOCA: 28CM,
CAPACIDADE: 500ML, MATERIAL REFORÇADO
DE EXCELENTE QUALIDADE, FRASCO
TRANSPARENTE/INCOLOR.

17,17

180

- UN

Homologado

0030

RODO COM CABO - BASE PLÁSTICA COM
DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURA
NÃO INFERIOR A 3 MM, CORRETAMENTE
ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O
MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO
REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA
E PLANA À PRIMEIRA PASSADA. O CABO
DEVERÁ SER REFORÇADO, CONFECCIONADO
EM MADEIRA RESISTENTE, PLASTIFICADO E
PERFEITAMENTE ADAPTADO À BASE.
DIMENSÕES: 40 CM DE LARGURA DA BASE DO
RODO E CABO COM 1,20 M DE
COMPRIMENTO.

11,33

1.440

- UN

Homologado

0031

SABÃO EM BARRA 1KG - EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO, CONTENDO 1 UNIDADE. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

6,60

7.200

- UN

Homologado

0032

SABÃO EM PO - 500G

4,21

17.280

- UN

Homologado

0033

SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 100 L - PACOTE
C/ 5 - CAPACIDADE PARA 100L, ALTA
RESISTÊNCIA, PACOTE COM 5 UNIDADES

4,83

3.600

- PC

Homologado

0034

SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 200 L - PACOTE
C/ 5 - CAPACIDADE PARA 200L, ALTA
RESISTÊNCIA, PACOTE COM 5 UNIDADE.

7,43

3.600

- PC

Homologado

0035

SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 30 L - PACOTE
C/ 10 - CAPACIDADE PARA 30L, ALTA
RESISTÊNCIA, PACOTE COM 10 UNIDADES.

3,83

3.600

- PC

Homologado
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0036

SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 50 L - PACOTE
C/ 10 - CAPACIDADE PARA 50L, ALTA
RESISTÊNCIA, PACOTE COM 10 UNIDADES.

4,20

3.600

- PC

Homologado

0037

SODA CAUSTICA 300G - TIPO ESCAMA,
EMBALADA EM POTES DE 300G, COMPOSTA
DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO.

7,33

720

- POTE

Homologado

0038

TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADE PRODUZIA EM POLIPROPILENO NAO TECIDO,
NA COR BRANCA, COM FECHAMENTO POR
ELASTICO, INDICAÇOES: DESTINADOS A
EXAMES, PROCEDIMENTOS E PROTEÇAO EM
GERAL, PACOTE COM 100 UNIDADES.

44,00

720

- PC

Homologado

0039

TUBO MARROM PVC SOLDAVEL BARRA 20MM
OU 1/2 - TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS
FABRICADO EM PVC, NA COR MARROM,
SUPORTA ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À
TEMPERATURA DE 20ºC.

34,97

80

- M

Homologado

0040

VASSOURA DE CIPÓ COM CABO - CABO DE
MADEIRA, MEDIDA DA BASE ENTRE 24 E 27
CENTÍMETROS, COM BASE DE MADEIRA
PINTADO, CONTENDO ROSCA PARA O CABO.

8,83

1.440

- UN

Homologado

0041

VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO - COM
CERDAS DE MATERIAL RECICLADO (GARRAFA
PET) COM ESPESSURA FINA, BASE EM
MADEIRA RESISTENTE, DE TUFOS
JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A
PREENCHER TODA A BASE, À BASE DEVERÁ
SER FIRME E RESISTENTE, CABO DE
MADEIRA MEDINDO 1,50M.

12,83

1.440

- UN

Homologado

0042

VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO - COM CABO
DE MADEIRA REFORÇADO E CERDAS BEM
FIXADAS E CHEIA E RESISTENTES Nº 4.

7,63

1.440

- UN

Homologado

Tokens de Desempate
Token

Fornecedor

CNPJ/CPF

1

HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL, COS

18.252.904/0001-70

2

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/0001-65

3

P R S DE CASTRO EIRELI

36.620.827/0001-45

4

C. DE O. BRITO

07.551.866/0001-30

5

S. A. MELO

24.745.893/0001-62

6

CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI

06.283.056/0001-87

7

Imperio Bandeiras Eireli

21.589.394/0001-35

8

SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

34.385.304/0001-36

9

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

20.784.313/0001-95

10

BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

07.388.667/0001-52

11

Magazine Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-12

12

DARLU Indústria Têxtil Ltda

40.223.106/0001-79

13

R. P FERRAGENS LTDA

29.309.583/0001-19

14

DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/0001-80

15

NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI

05.234.897/0001-31

16

A.NETO DOS SANTOS - EPP

03.075.858/0001-03

17

F J D DE OLIVEIRA COMERCIO

07.797.480/0001-02

18

D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS

07.536.971/0001-08

19

CEPALAB LABORATORIOS LTDA

02.248.312/0001-44

20

DIEGO MARCOS SILVA PAIVA 09252018638

40.749.359/0001-80

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

29/09/2021

EDITAL - HIGIENE E LIMPEZA - ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,4,9,14,17,24,25,26,27,31,32,40,41,42 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,6,8,13,22,28,33,34,35,36 do
processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

13/10/2021 - 12:03

Negociação aberta para o processo
04/21-SRP-SEMED

14/10/2021 - 16:44

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

15/10/2021 - 09:43

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

15/10/2021 - 09:44

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

15/10/2021 - 09:45

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,7,10,12,15,20,30,37,39 do
processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,19,29,38 do processo 04/21-SRPSEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,18 do processo 04/21-SRPSEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 09:51

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 04/21-SRP-SEMED.

15/10/2021 - 09:51

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

15/10/2021 - 11:19

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

15/10/2021 - 11:57

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor A.NETO DOS SANTOS EPP foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 13:57.

15/10/2021 - 11:58

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 04/21-SRP-SEMED.

15/10/2021 - 11:58

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 13:59.

15/10/2021 - 12:00

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI foi
definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 14:00.

15/10/2021 - 12:00

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 04/21-SRP-SEMED.

15/10/2021 - 12:04

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida
pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 14:05.

15/10/2021 - 12:05

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 04/21-SRP-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/21-SRP-SEMED.
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.
15/10/2021 - 12:25

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 12:26.

15/10/2021 - 12:41

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida
pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 12:42.

15/10/2021 - 13:01

Envio de Propostas Readequadas
04/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI foi
definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 13:02.

15/10/2021 - 13:50

Documentos solicitados para o
processo 04/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 04/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total
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0001

AGUA SANITARIA 1L base de cloror, Teor cloro
ativo variando de 2 a
2,50%. Aplicaçao
alvejante e desinfetante
de uso geral.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

BRINORT

BRINORT

1,20

34.560

41.472,00

0002

ALCOOL 96% FR
C/1000ML

S. A. MELO

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

5,35

34.560

184.896,00

0003

ALCOOL EM GEL 70% S. A. MELO
EMBALAGEM COM 500G

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

5,70

17.280

98.496,00

0004

BALDE PLASTICO DE 12
LITROS - Balde Plástico
com Pegador no Fundo
Alça de Aço Capacidade
12 Litros

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Rainha

Rainha

15,85

360

5.706,00

0005

BOTA PVC CANO
LONGO SEM BICO BRANCA - TAM: 36 A 44
- Possui forraçao interna,
sem bico de aço, facil
higienizaçao, solado em
pvc full grip, anti
derrapante, cano 32 cm.

E C GEMAQUE EIRELI

PEGA FORTE

PEGA FORTE

45,00

250

11.250,00

0006

DESINFETANTE 2LTS Embalagem plástica
resistente. transparente,
com 2 litros.

S. A. MELO

BRINORT

BRINORT

3,35

17.280

57.888,00

0007

DESODORIZADOR
AMBIENTAL AEROSOL
S/CFC C/400ML aerosol, sem CFC.
Essências suaves.
Aplicação: aromatizador
ambiental. Frasco de
400ml. A embalagem
deverá conter
externamente os dados
de identificação,
procedência, número do
lote, validade e número
de registro no Ministério
da Saúde.

E C GEMAQUE EIRELI

AIR WICK

AIR WICK

6,90

2.160

14.904,00

0008

DESODORIZADOR
PARA BANHEIRO - 35G
COM SUPORTE

S. A. MELO

GLADE

GLADE

2,85

1.000

2.850,00

0009

DETERGENTE 500ML

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

BRINORT

BRINORT

1,00

17.280

17.280,00

0010

DISPENSER PARA
ALCOOL EM GEL COM
RESERVATORIO Capacidade em volume:
800ml, plástico, para
líquidos, tipo de
instalaçao: parede,
medidas: 25,5 cm x 10.5
cm, acompanha
parafusos e buchas.

E C GEMAQUE EIRELI

NOBRE CITY

NOBRE CITY

27,50

70

1.925,00

0011

DISPENSER SUPORTE
DE PAPEL INTERFOLHA
OU PAPEL TOALHA Dimensoes: 24,5cm altura
x 14,7cm largura x 12cm
profundidade, acompanha
parafusos e buchas.

E C GEMAQUE EIRELI

PREMISSE

PREMISSE

26,60

75

1.995,00

0012

ESCOVA PARA VASO
SANITARIO COM
SUPORTE - Escova de
limpeza para vaso
sanitário, com suporte,
dimensoes 12,5 x 12,5 x
32 cm.

E C GEMAQUE EIRELI

PARAMONT

PARAMONT

8,95

180

1.611,00

0013

ESPANADOR COM
CABO P/ BANCADA
E103 CABO CURTO

S. A. MELO

TEK

TEK

14,95

360

5.382,00

0014

ESPONJA DUPLA FACE
- Indicado para: Limpeza
leve e média. Formato
retangular, medindo 11cm
7,5cm 23mm.
Composição: espuma de
poliuretano
combactericida, fibra
sintética com a brasivo.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

BRINORT

BRINORT

0,25

10.800

2.700,00

0015

FLANELA EM
TECIDO,100%
ALGODÃO, MED.
40X60CM

E C GEMAQUE EIRELI

CRISTAL

CRISTAL

1,40

8.640

12.096,00
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0016

INSETICIDA 400ML Equipado com válvula do
aerosol, unidade de
fornecimento: tubo
aerosol, sem cheiro.

A.NETO DOS SANTOS EPP

ULTRA INSET

ULTRA INSET

7,45

216

1.609,20

0017

LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500ML

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

BRINORT

BRINORT

1,40

4.320

6.048,00

0018

LIMPA FORNO Composição:
Tensoativos,
alcalinizantes,
solubilizantes e
antiredepositantes.
Categoria: detergente de
uso geral. Principio Ativo:
Butil Glicol. Embalagem
de 200ml.

A.NETO DOS SANTOS EPP

MR MUSCULO

MR MUSCULO

38,00

36

1.368,00

0019

LIMPA VIDROS 500ML embalagem com 500 ml,
com tampa flip. Ação
esperada: limpa vidros,
sem embaçar. Validade
mínima 12 meses. Na
forma líquida.

S. A. MELO

VIDREX

VIDREX

3,00

100

300,00

0020

LIXEIRA PLASTICA
PEQUENA - lixeira
comum tipo cestinha
capacidade 10l.

E C GEMAQUE EIRELI

PLASTI

PLASTI

5,75

360

2.070,00

0021

LUVAS DE LATEX
AMARELA PARA
LIMPEZA - TAM: G - De
borracha natural, possui
forro de algodao, e
anatomica, textualizada
nas pontas dos dedos e
na palma das mao.

S. A. MELO

VOLK

VOLK

4,45

3.600

16.020,00

0022

LUVAS DESCARTÁVEIS
EM LATEX CONTENDO
PÓ CX. C/ 100
UNIDADES - Podem ser
utilizadas em qualquer
procedimento não
cirúrgico, tamanho: M,
caixa com 100 unidades.

S. A. MELO

VOLK

VOLK

29,85

720

21.492,00

0023

MÁSCARA
DESCARTÁVEL COM
TRIPLA CAMADA DE
PROTEÇAO CX. COM
100 UNIDADES - Com
elastico, tripla camada
com filtro que proporciona
uma BFE (eficiencia de
filtraçao bacteriana) maior
de 95%, tiras super
resistentes de 40 cm de
comprimento, clips nasal
de 14 cm de
comprimento, tamanho M,
cx. c/ 100 unidades.

D D RASCH COMERCIO
DE COSMETICOS

CAIXA

KESTAL

26,00

2.160

56.160,00

0024

PALHA DE AÇO PCT C/
8 UND.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Assolan

Assolan

0,95

10.080

9.576,00

0025

PANO DE CHÃO,TIPO
SACO DE ALGODÃO
CRU,MED:80X60CM

S. A. MELO

GS TÊXTIL

GS TÊXTIL

2,30

7.200

16.560,00

0026

PAPEL HIGIÊNICO - 4
ROLOS - 100% FIBRAS
NATURAIS, PICOTADO,
GROFADO, COM
RELEVO, FOLHA
SIMPLES NA COR
BRANCA (100%
BRANCA), NEUTRO, DE
PRIMEIRA QUALIDADE.
PACOTE COM 4 ROLOS
MEDINDO 30M X 10 CM.
A EMBALAGEM
DEBVERÁ TER BÓA
VISISBILIDADE DO
PRODUTO.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Celus

Celus

1,95

24.000

46.800,00

0027

PAPEL TOALHA C/ 2
ROLOS - Folha dupla;
picotada; cor branca;
pacote contendo 2 rolos,
contendo 60 toalhas;
medindo 20 x 22cm;
embalados em sacos
plásticos resistentes.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Stylos

Stylos

2,35

3.600

8.460,00
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0028

PIA LAVATORIO
PLASTICO - 3,8 LITROS
- Fabricado em
prolipopileno, resistente a
ação de produtos
químicos, acompanha
válvula de 1" e parafusos
para fixação, possui porta
sabonete, ergonômico,
medidas: 36cm x 28cm x
15cm, capacidade: 3,8
litros.

S. A. MELO

KRONA

KRONA

24,00

42

1.008,00

0029

PULVERIZADOR /
BORRIFADOR - 500ML Altura total com válvula:
20cm, diâmetro: 7cm,
diâmetro da boca: 28cm,
capacidade: 500ml,
material reforçado de
excelente qualidade,
frasco
transparente/incolor.

E C GEMAQUE EIRELI

BESTFER

BESTFER

5,70

180

1.026,00

0030

RODO COM CABO Base plástica com duas
borrachas pretas, de
espessura não inferior a 3
mm, corretamente
esticadas e fixas à base
do rodo, com o mesmo
comprimento desta,
devendo remover a água
sobre a superfície lisa e
plana à primeira passada.
O cabo deverá ser
reforçado, confeccionado
em madeira resistente,
plastificado e
perfeitamente adaptado à
base. Dimensões: 40 cm
de largura da base do
rodo e cabo com 1,20 m
de comprimento.

E C GEMAQUE EIRELI

TOQ

TOQ

5,60

1.440

8.064,00

0031

SABÃO EM BARRA 1KG
- embalado em saco
plástico, contendo 1
unidade. A embalagem
deverá conter
externamente os dados
de identificação,
procedência, número do
lote, validade e número
de registro no Ministério
da Saúde.

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Senhorinha

SENHORINHA

3,90

7.200

28.080,00

0032

SABÃO EM PO - 500G

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Invicto

Invicto

1,85

17.280

31.968,00

0033

SACO PLÁSTICO P/
LIXO CAP. 100 L PACOTE C/ 5 Capacidade para 100l,
alta resistência, pacote
com 5 unidades

S. A. MELO

PROLIXO

PROLIXO

1,10

3.600

3.960,00

0034

SACO PLÁSTICO P/
LIXO CAP. 200 L PACOTE C/ 5 Capacidade para 200l,
alta resistência, pacote
com 5 unidade.

S. A. MELO

PROLIXO

PROLIXO

2,00

3.600

7.200,00

0035

SACO PLÁSTICO P/
LIXO CAP. 30 L PACOTE C/ 10 Capacidade para 30L,
alta resistência, pacote
com 10 unidades.

S. A. MELO

PROLIXO

PROLIXO

1,10

3.600

3.960,00

0036

SACO PLÁSTICO P/
LIXO CAP. 50 L PACOTE C/ 10 Capacidade para 50l, alta
resistência, pacote com
10 unidades.

S. A. MELO

PROLIXO

PROLIXO

1,10

3.600

3.960,00

0037

SODA CAUSTICA 300G tipo escama, embalada
em potes de 300g,
composta de hidróxido de
sódio.

E C GEMAQUE EIRELI

NIPON

NIPON

6,00

720

4.320,00

0038

TOUCA DESCARTÁVEL
COM 100 UNIDADE Produzia em polipropileno
nao tecido, na cor branca,
com fechamento por
elastico, indicaçoes:
destinados a exames,
procedimentos e proteçao
em geral, pacote com 100
unidades.

S. A. MELO

MEDIX

MEDIX

15,00

720

10.800,00
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E C GEMAQUE EIRELI

FORT LEVE

FORT LEVE

Regional

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

0039

TUBO MARROM PVC
SOLDAVEL BARRA
20MM OU 1/2 - Tubos e
conexoes soldaveis
fabricado em PVC, na cor
marrom, suporta até
7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à
temperatura de 20ºC.

0040

F J D DE OLIVEIRA
VASSOURA DE CIPÓ
COMERCIO
COM CABO - Cabo de
madeira, medida da base
entre 24 e 27 centímetros,
com base de madeira
pintado, contendo rosca
para o cabo.

0041

VASSOURA DE
MATERIAL RECICLADO
- com cerdas de material
reciclado (garrafa Pet)
com espessura fina, base
em madeira resistente, de
tufos justapostos
homogêneos de modo a
preencher toda a base, à
base deverá ser firme e
resistente, cabo de
madeira medindo 1,50m.

0042

VASSOURA DE
PIAÇAVA C/ CABO - com
cabo de madeira
reforçado e cerdas bem
fixadas e cheia e
resistentes Nº 4.

20,50

80

1.640,00

Regional

4,45

1.440

6.408,00

Pete

Pete

7,95

1.440

11.448,00

Regional

Regional

3,95

1.440

5.688,00

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 - AGUA SANITARIA 1L - base de cloror, Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%. Aplicaçao
alvejante e desinfetante de uso geral.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 11:55:02

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

34.560

3,04

105.062,40 Sim

1L

OBAO

34.560

5,29

182.822,40 Sim

11/10/2021 16:31:07

HIPER PLUS

HIPER PLUS

34.560

2,40

82.944,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 09:21:12

de casa

de casa

34.560

2,10

72.576,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:26:54

BRINORT

BRINORT

34.560

2,95

101.952,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

AGUA SANITARIA

BRINORTE

34.560

3,50

120.960,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:11:48

BRINORT

BRINORT

34.560

3,04

105.062,40 Sim

Quantidade

Valor Unitário

34.560

10,30

355.968,00 Sim

0002 - ALCOOL 96% FR C/1000ML
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

LITRO

Prolink / Prolink

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 11:56:03

96% FR C/1000ML ITAJA

34.560

16,76

579.225,60 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:32:25

SANTA CRUZ

34.560

9,30

321.408,00 Sim

SANTA CRUZ
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DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:55

ALCOOL

ITAJÁ

34.560

7,71

266.457,60 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:22:05

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

34.560

8,00

276.480,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

ALCOOL

SANTA CRUZ

34.560

14,00

483.840,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:11:56

ANHAGUERA

ANHAGUERA

34.560

10,30

355.968,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0003 - ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Limpa Mais /
Limpa Mais

17.280

12,93

223.430,40 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 11:56:19

EM GEL 70%

ALLGEL

17.280

16,76

289.612,80 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:34:10

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

17.280

11,00

190.080,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:55

ALCOOL

FORTSAN

17.280

17,18

296.870,40 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:22:49

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

17.280

16,00

276.480,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

ALCOOL

ECONOMICO

17.280

14,00

241.920,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:04

STA CRUZ

STA CRUZ

17.280

12,93

223.430,40 Sim

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/000108

13/10/2021 03:21:20

UNIDADE

ALLGEL

17.280

12,93

223.430,40 Sim

0004 - BALDE PLASTICO DE 12 LITROS - Balde Plástico com Pegador no Fundo Alça de Aço Capacidade 12 Litros
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:38:56

E C GEMAQUE
EIRELI*

19.295.292/000165

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Valor Total LC
123/2006

Ibap / Ibap

360

21,00

7.560,00 Sim

VZ

VZ

360

28,00

10.080,00 Sim

12/10/2021 09:23:30

TERRAPLAST

TERRAPLAST

360

8,30

2.988,00 Sim

07.797.480/000102

12/10/2021 16:27:34

Rainha

Rainha

360

25,00

9.000,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

BALDE

PLASNEY

360

18,00

6.480,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:13

PLASMOUNT

PLASMOUNT

360

21,00

7.560,00 Sim

0005 - BOTA PVC CANO LONGO SEM BICO - BRANCA - TAM: 36 A 44 - Possui forraçao interna, sem bico de aço, facil
higienizaçao, solado em pvc full grip, anti derrapante, cano 32 cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PAR

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:39:29

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

C. DE O. BRITO
A.NETO DOS SANTOS
- EPP

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Bracol / Bracol

250

65,00

16.250,00 Sim

VULCAFLEX

VULCAFLEX

250

47,00

11.750,00 Sim

12/10/2021 09:24:40

PEGA FORTE

PEGA FORTE

250

48,00

12.000,00 Sim

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

BOTA

PEGA FORTE

250

80,00

20.000,00 Sim

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:20

GRANDENE

GRANDENE

250

65,00

16.250,00 Sim

0006 - DESINFETANTE 2LTS - Embalagem plástica resistente. transparente, com 2 litros.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

FRASCO

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 11:56:33

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:42:55

Limpa Mais /
Limpa Mais

17.280

7,17

123.897,60 Sim

2LTS

ZUPP

17.280

13,55

234.144,00 Sim

BRINORT

BRINORT

17.280

6,40

110.592,00 Sim
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E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:25:36

BRINORTE

BRINORTE

17.280

7,00

120.960,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:28:02

BRINORT

BRINORT

17.280

6,65

114.912,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:05:59

DESINFETANTE

BRINORTE

17.280

10,00

172.800,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:28

BRINORT

BRINORT

17.280

7,17

123.897,60 Sim

0007 - DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL S/CFC C/400ML - aerosol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação:
aromatizador ambiental. Frasco de 400ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

FRASCO

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 11:56:44

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Bom Ar / Bom Ar

2.160

9,79

21.146,40 Sim

Frasco de 400ml

KELLDRIN

2.160

20,47

44.215,20 Sim

11/10/2021 16:42:40

GLADE

GLADE

2.160

9,90

21.384,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 09:26:45

AIR WICK

AIR WICK

2.160

8,50

18.360,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

DESODORIZADOR GLAD

2.160

14,00

30.240,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:35

LADY

LADY

2.160

9,79

21.146,40 Sim

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/000108

13/10/2021 03:22:36

FRASCO

BOM AR AIR
WICK

2.160

9,79

21.146,40 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0008 - DESODORIZADOR PARA BANHEIRO - 35G COM SUPORTE
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Limpa Mais /
Limpa Mais

1.000

3,63

3.630,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:42:14

GLADE

GLADE

1.000

4,98

4.980,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

DESODORIZADOR SANIX

1.000

3,00

3.000,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:44

LEVEBRISA

LEVEBRISA

1.000

3,63

3.630,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

0009 - DETERGENTE 500ML
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

GARRAFA

Limpa Mais /
Limpa Mais

17.280

1,97

34.041,60 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 11:56:59

500ML

OESTE

17.280

3,71

64.108,80 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:43:37

BRINORT

BRINORT

17.280

1,99

34.387,20 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:54

DETERGENTE

START QUIMICA

17.280

2,22

38.361,60 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:27:38

LIMPOL

LIMPOL

17.280

2,20

38.016,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:28:29

BRINORT

BRINORT

17.280

3,15

54.432,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

DETERGENTE

BRINORTE

17.280

3,00

51.840,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:12:53

BRINORT

BRINORT

17.280

1,97

34.041,60 Sim

Valor Total LC
123/2006

0010 - DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO - Capacidade em volume: 800ml, plástico, para líquidos,
tipo de instalaçao: parede, medidas: 25,5 cm x 10.5 cm, acompanha parafusos e buchas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:44:00

NOBRE

Valor Total LC
123/2006

Premisse /
Premisse

70

58,50

4.095,00 Sim

NOBRE

70

49,00

3.430,00 Sim
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DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:54

DISPENSER

NOBRE

70

33,46

2.342,20 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:28:50

NOBRE CITY

NOBRE CITY

70

49,50

3.465,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

DISPENSER

PREMISSE

70

60,00

4.200,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:01

NOBRE

NOBRE

70

58,50

4.095,00 Sim

0011 - DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA - Dimensoes: 24,5cm altura x 14,7cm largura x
12cm profundidade, acompanha parafusos e buchas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:50:16

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Premisse /
Premisse

75

138,67

10.400,25 Sim

NOBRE

NOBRE

75

95,00

7.125,00 Sim

11/10/2021 17:39:54

DISPENSER

NOBRE

75

31,42

2.356,50 Não

19.295.292/000165

12/10/2021 09:30:11

PREMISSE

PREMISSE

75

50,00

3.750,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

DISPENSER

COMPACTO

75

80,00

6.000,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:15

NOBRE

NOBRE

75

138,67

10.400,25 Sim

0012 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE - Escova de limpeza para vaso sanitário, com suporte, dimensoes
12,5 x 12,5 x 32 cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:50:41

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

C. DE O. BRITO*
A.NETO DOS SANTOS
- EPP

Valor Total LC
123/2006

SANIT PLUS /
SANIT PLUS

180

11,25

2.025,00 Sim

UZ

UZ

180

14,00

2.520,00 Sim

12/10/2021 09:31:17

PARAMONT

PARAMONT

180

12,00

2.160,00 Sim

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

ESCOVA PARA
VASO

SANIX

180

25,00

4.500,00 Sim

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:23

PLASMOUNT

PLASMOUNT

180

11,25

2.025,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0013 - ESPANADOR COM CABO P/ BANCADA E103 CABO CURTO
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Sonho de Valsa /
Sonho de Valsa

360

31,75

11.430,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:51:11

TEK

TEK

360

18,00

6.480,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:54

ESPANADOR

NOBRE

360

18,63

6.706,80 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:32:37

CONDOR

CONDOR

360

15,00

5.400,00 Sim

C. DE O. BRITO*

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

ESPANADOR

BRASLIMPIA

360

65,00

23.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:31

REGIONAL

REGIONAL

360

31,75

11.430,00 Sim

0014 - ESPONJA DUPLA FACE - Indicado para: Limpeza leve e média. Formato retangular, medindo 11cm 7,5cm 23mm.
Composição: espuma de poliuretano combactericida, fibra sintética com a brasivo.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:03:12

DARLU Indústria Têxtil
Ltda*

40.223.106/000179

S. A. MELO

24.745.893/000162

Limpa Mais /
Limpa Mais

10.800

0,95

10.260,00 Sim

DUPLA FACE

3M

10.800

3,81

41.148,00 Sim

11/10/2021 09:43:45

DLH

DLH

10.800

2,80

30.240,00 Sim

11/10/2021 16:51:52

BRILUX

BRILUX

10.800

0,85

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
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Valor Total LC
123/2006

9.180,00 Sim
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DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:53

ESPONJA

NOBRE

10.800

1,01

10.908,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:33:28

BRILHOS

BRILHOS

10.800

0,60

6.480,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:29:09

BRINORT

BRINORT

10.800

1,00

10.800,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

ESPONJA DUPLA
FACE

LIMPONA

10.800

1,00

10.800,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:39

NOBRE

NOBRE

10.800

0,95

10.260,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0015 - FLANELA EM TECIDO,100% ALGODÃO, MED. 40X60CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

NOBRE / NOBRE

8.640

5,03

43.459,20 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:03:24

MED. 40X60CM

ATIVA TEXTIL

8.640

5,82

50.284,80 Sim

DARLU Indústria Têxtil
Ltda

40.223.106/000179

11/10/2021 09:43:44

DLH

FLM-OURO.40X60
(PA 00082)

8.640

7,00

60.480,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:52:36

ALKLIN

ALKLIN

8.640

3,00

25.920,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME*

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:53

FLANELA

NOBRE

8.640

17,66

152.582,40 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:34:26

CRISTAL

CRISTAL

8.640

2,50

21.600,00 Sim

C. DE O. BRITO*

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

FLANELA

VALOR

8.640

10,00

86.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:47

ROMA

ROMA

8.640

5,03

43.459,20 Sim

DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA
09252018638

40.749.359/000180

13/10/2021 08:21:17

MC

MC

8.640

3,98

34.387,20 Sim

Valor Total LC
123/2006

0016 - INSETICIDA 400ML - Equipado com válvula do aerosol, unidade de fornecimento: tubo aerosol, sem cheiro.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:53:19

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

C. DE O. BRITO
A.NETO DOS SANTOS
- EPP

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Baygon / Baygon

216

11,06

2.388,96 Sim

BAYGON

BAYGON

216

9,80

2.116,80 Sim

12/10/2021 09:35:36

JOHNSON

JOHNSON

216

9,00

1.944,00 Sim

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

INSETICIDA

BAIGON

216

14,00

3.024,00 Sim

03.075.858/000103

13/10/2021 00:13:55

ULTRA INSET

ULTRA INSET

216

11,06

2.388,96 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0017 - LIMPA ALUMÍNIO - EMBALAGEM DE 500ML
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Limpa Mais /
Limpa Mais

4.320

2,91

12.571,20 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:03:37

EMBALAGEM DE
500ML

ZUPP

4.320

6,18

26.697,60 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:53:46

BRINORT

BRINORT

4.320

3,50

15.120,00 Sim

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:36:37

ECONOMICO

ECONOMICO

4.320

2,10

9.072,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:29:37

BRINORT

BRINORT

4.320

2,30

9.936,00 Sim

C. DE O. BRITO*

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LIMPA ALUMINIO

VALOR

4.320

12,00

51.840,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:02

BRINORT

BRINORT

4.320

2,91

12.571,20 Sim

0018 - LIMPA FORNO - Composição: Tensoativos, alcalinizantes, solubilizantes e antiredepositantes. Categoria: detergente de
uso geral. Principio Ativo: Butil Glicol. Embalagem de 200ml.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006
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P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Ajax / Ajax

36

38,00

1.368,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME*

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:53

LIMPA

START QUIMICA

36

3,73

134,28 Não

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LIMPA FORNO

DIABO VERDE

36

55,00

1.980,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:10

MR MUSCULO

MR MUSCULO

36

38,00

1.368,00 Sim

0019 - LIMPA VIDROS 500ML - embalagem com 500 ml, com tampa flip. Ação esperada: limpa vidros, sem embaçar. Validade
mínima 12 meses. Na forma líquida.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:54:17

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

C. DE O. BRITO
A.NETO DOS SANTOS
- EPP

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

100

10,60

1.060,00 Sim

VIDREX

VIDREX

100

16,00

1.600,00 Sim

11/10/2021 17:39:53

LIMPA

NOBRE

100

3,50

350,00 Não

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LIMPA VIDROS

VALOR

100

14,00

1.400,00 Sim

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:19

ECONOMICO

ECONOMICO

100

10,60

1.060,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0020 - LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - lixeira comum tipo cestinha capacidade 10l.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

ECO NATURE /
ECO NATURE

360

16,63

5.986,80 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:54:41

UZ

UZ

360

9,00

3.240,00 Sim

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:37:42

PLASTI

PLASTI

360

6,00

2.160,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LIXEIRA

PLASNEI

360

12,00

4.320,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:27

PLASMOUNT

PLASMOUNT

360

16,63

5.986,80 Sim

0021 - LUVAS DE LATEX AMARELA PARA LIMPEZA - TAM: G - De borracha natural, possui forro de algodao, e anatomica,
textualizada nas pontas dos dedos e na palma das mao.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PAR

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:05:22

RM COMERCIO DE
MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA*

20.784.313/000195

R. P FERRAGENS
LTDA

Valor Total LC
123/2006

NOBRE / NOBRE

3.600

10,67

38.412,00 Sim

TAM: G

VOLK

3.600

10,87

39.132,00 Sim

08/10/2021 14:53:46

Luva Latex
limpeza

Medix

3.600

100,00

360.000,00 Sim

29.309.583/000119

11/10/2021 10:40:39

LUVA

MB LIFE

3.600

6,00

21.600,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:58:52

VOLK

VOLK

3.600

6,80

24.480,00 Sim

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:40:21

LEVOPROTEX

LEVOPROTEX

3.600

15,00

54.000,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LUVAS DE LATEX

MBLIFE

3.600

12,00

43.200,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:42

NOBRE

NOBRE

3.600

10,67

38.412,00 Sim

0022 - LUVAS DESCARTÁVEIS EM LATEX CONTENDO PÓ CX. C/ 100 UNIDADES - Podem ser utilizadas em qualquer
procedimento não cirúrgico, tamanho: M, caixa com 100 unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006
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HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS

18.252.904/000170

01/10/2021 13:27:36

MEDICAL
SYSTEM

MEDICAL
SYSTEM

720

40,00

28.800,00 Não

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

CAIXA

VOLK / VOLK

720

130,00

93.600,00 Sim

Imperio Bandeiras Eireli

21.589.394/000135

08/10/2021 13:59:39

MEDIX CA:40590

MEDIX CA:40590

720

80,00

57.600,00 Sim

RM COMERCIO DE
MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA

20.784.313/000195

08/10/2021 14:54:15

Latex
Procedimento

Medix

720

200,00

144.000,00 Sim

R. P FERRAGENS
LTDA

29.309.583/000119

11/10/2021 10:40:39

LUVA

MEDIX

720

120,00

86.400,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:59:18

VOLK

VOLK

720

72,00

51.840,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:53

LUVAS

MEDIX

720

45,36

32.659,20 Não

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

LUVAS
DESCARTAVEL

DESCARPACK

720

66,00

47.520,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:49

NOBRE

NOBRE

720

130,00

93.600,00 Sim

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/000108

13/10/2021 03:24:24

CAIXA

MEDIX

720

130,00

93.600,00 Sim

0023 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA DE PROTEÇAO CX. COM 100 UNIDADES - Com elastico, tripla
camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiencia de filtraçao bacteriana) maior de 95%, tiras super resistentes de 40 cm de
comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, tamanho M, cx. c/ 100 unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS*

18.252.904/000170

01/10/2021 13:27:49

MEDICAL
SYSTEM

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

CW ARTIGOS DO
VESTUARIO EIRELI

06.283.056/000187

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

MEDICAL
SYSTEM

2.160

32,00

69.120,00 Não

CAIXA

Chn / Chn

2.160

111,50

240.840,00 Sim

07/10/2021 16:18:16

MÁSCARA
TRIPLA
DESCARTÁVEL

MEDICAL KDU

2.160

100,00

216.000,00 Sim

34.385.304/000136

08/10/2021 12:05:50

TRIPLA CAMADA

INOVEN

2.160

61,76

133.401,60 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/000135

08/10/2021 13:59:46

MASCARA

IMPERIO SAUDE

2.160

25,00

54.000,00 Sim

R. P FERRAGENS
LTDA

29.309.583/000119

11/10/2021 10:40:38

MÁSCARA

MEDIX

2.160

60,00

129.600,00 Sim

BOJO BRASIL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS
EIRELI

07.388.667/000152

11/10/2021 15:20:55

Cirúrgica

ByoMask

2.160

50,00

108.000,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 16:59:51

MEDHAUS

MEDHAUS

2.160

99,00

213.840,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME*

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:52

MÁSCARA

MEDIX

2.160

12,64

27.302,40 Não

NATEK Nat. e TEC. Ind.
e Com. de Produtos
Biotecnologicos
EIRELLI

05.234.897/000131

11/10/2021 18:23:30

MÁSCARA
CIRURGICA
DESCARTÁVEL
TRIPLA CAM

VELOFACE /
NATEK

2.160

50,00

108.000,00 Sim

CEPALAB
LABORATORIOS
LTDA*

02.248.312/000144

12/10/2021 21:26:40

TRIPLA

PROPRIO

2.160

30,00

64.800,00 Não

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

MASCARA
DESCARTAVEL

RYAN

2.160

70,00

151.200,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:14:56

NOBRE

NOBRE

2.160

111,50

240.840,00 Sim

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/000108

13/10/2021 03:25:25

CAIXA

KESTAL

2.160

111,50

240.840,00 Sim
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0024 - PALHA DE AÇO PCT C/ 8 UND.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:02:31

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

10.080

2,17

21.873,60 Sim

BRILUX

BRILUX

10.080

2,80

28.224,00 Sim

12/10/2021 09:41:25

ASSOLAN

ASSOLAN

10.080

1,50

15.120,00 Sim

07.797.480/000102

12/10/2021 16:30:13

Assolan

Assolan

10.080

2,10

21.168,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

PALHA DE AÇO

ASSOLAN

10.080

4,00

40.320,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:06

MUNDIAL

MUNDIAL

10.080

2,17

21.873,60 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0025 - PANO DE CHÃO,TIPO SACO DE ALGODÃO CRU,MED:80X60CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

ECOTEXTIL /
ECOTEXTIL

7.200

5,45

39.240,00 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:06:09

MED:80X60CM

ATIVA TEXTIL

7.200

17,82

128.304,00 Sim

DARLU Indústria Têxtil
Ltda*

40.223.106/000179

11/10/2021 09:43:46

SACO-ALVCOM.80X65 (PA
00203)

DLH

7.200

15,00

108.000,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:04:21

GS TÊXTIL

GS TÊXTIL

7.200

3,60

25.920,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:52

PANO

START QUIMICA

7.200

4,14

29.808,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:42:24

CRISTAL

CRISTAL

7.200

2,90

20.880,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:30:36

Cristal

Cristal

7.200

5,00

36.000,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

PANO DE CHAO

SÃO MIGUEL

7.200

4,00

28.800,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:17

ANDRATEX

ANDRATEX

7.200

5,45

39.240,00 Sim

DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA
09252018638

40.749.359/000180

13/10/2021 08:22:40

CCA

CCA

7.200

4,86

34.992,00 Sim

0026 - PAPEL HIGIÊNICO - 4 ROLOS - 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES
NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 4 ROLOS MEDINDO 30M X 10 CM.
A EMBALAGEM DEBVERÁ TER BÓA VISISBILIDADE DO PRODUTO.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:06:21

Magazine Meneghel
Ltda.*

01.942.594/000112

R. P FERRAGENS
LTDA*

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

24.000

4,22

101.280,00 Sim

FOLHA SIMPLES

FAMILIAR
ESPECIAL

24.000

6,35

152.400,00 Sim

08/10/2021 16:47:23

GLAMOUR

GLAMOUR

24.000

20,00

480.000,00 Sim

29.309.583/000119

11/10/2021 10:40:38

PAPEL
HIGIÊNICO

BRISA LEVE

24.000

12,00

288.000,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:04:52

LOTUS

LOTUS

24.000

3,00

72.000,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:52

PAPEL

START QUIMICA

24.000

4,49

107.760,00 Não

E C GEMAQUE
EIRELI*

19.295.292/000165

12/10/2021 09:43:08

TUPE

TUPE

24.000

3,10

74.400,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:31:05

Celus

Celus

24.000

4,85

116.400,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

PAPEL
HIGIENICO

ARAUJO

24.000

4,00

96.000,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:25

PALOMA

PALOMA

24.000

4,22

101.280,00 Sim
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0027 - PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS - Folha dupla; picotada; cor branca; pacote contendo 2 rolos, contendo 60 toalhas; medindo
20 x 22cm; embalados em sacos plásticos resistentes.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:06:31

Magazine Meneghel
Ltda.*

01.942.594/000112

S. A. MELO

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Skala / Skala

3.600

5,95

21.420,00 Sim

Folha dupla

PEGG

3.600

8,40

30.240,00 Sim

08/10/2021 16:47:42

FLORAX

FLORAX

3.600

25,00

90.000,00 Sim

24.745.893/000162

11/10/2021 17:05:22

SKALA

SKALA

3.600

4,98

17.928,00 Sim

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:43:58

SKALA

SKALA

3.600

5,00

18.000,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:31:31

Stylos

Stylos

3.600

6,65

23.940,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

PAPEL TOALHA

SKALA

3.600

6,00

21.600,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:32

PRATIK

PRATIK

3.600

5,95

21.420,00 Sim

0028 - PIA LAVATORIO PLASTICO - 3,8 LITROS - Fabricado em prolipopileno, resistente a ação de produtos químicos,
acompanha válvula de 1" e parafusos para fixação, possui porta sabonete, ergonômico, medidas: 36cm x 28cm x 15cm,
capacidade: 3,8 litros.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:05:54

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

Valor Total LC
123/2006

Astra / Astra

42

57,33

2.407,86 Sim

KRONA

KRONA

42

40,00

1.680,00 Sim

12/10/2021 09:45:20

HERC

HERC

42

25,00

1.050,00 Sim

13/10/2021 00:06:00

PIA

ASTRA

42

60,00

2.520,00 Sim

0029 - PULVERIZADOR / BORRIFADOR - 500ML - Altura total com válvula: 20cm, diâmetro: 7cm, diâmetro da boca: 28cm,
capacidade: 500ml, material reforçado de excelente qualidade, frasco transparente/incolor.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:06:21

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Nova Era / Nova
Era

180

17,17

3.090,60 Sim

UZ

UZ

180

19,00

3.420,00 Sim

11/10/2021 17:39:52

PULVERIZADOR

NOBRE

180

6,64

1.195,20 Não

19.295.292/000165

12/10/2021 09:46:10

BESTFER

BESTFER

180

11,50

2.070,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

PULVERIZADOR

PLASNEY

180

15,00

2.700,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:44

NOBRE

NOBRE

180

17,17

3.090,60 Sim

0030 - RODO COM CABO - Base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas
e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre a superfície lisa e plana à primeira
passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base.
Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20 m de comprimento.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:06:45

S. A. MELO

24.745.893/000162

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME*
E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Sonho de Valsa /
Sonho de Valsa

1.440

11,33

16.315,20 Sim

cabo com 1,20 m
de comprimento.

RODOBEM

1.440

16,41

23.630,40 Sim

11/10/2021 17:06:44

UZ

UZ

1.440

16,00

23.040,00 Sim

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:52

RODO

NOBRE

1.440

47,18

67.939,20 Não

19.295.292/000165

12/10/2021 09:47:10

TOQ

TOQ

1.440

7,10

10.224,00 Sim
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F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:32:00

Toq

Toq

1.440

11,20

16.128,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

RODO

INCAVAS

1.440

14,00

20.160,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:15:52

RIDICOM

RIDICOM

1.440

11,33

16.315,20 Sim

0031 - SABÃO EM BARRA 1KG - embalado em saco plástico, contendo 1 unidade. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:07:10

S. A. MELO

24.745.893/000162

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

7.200

6,60

47.520,00 Sim

1KG

TUPI

7.200

15,95

114.840,00 Sim

11/10/2021 17:09:45

RICO

RICO

7.200

7,00

50.400,00 Sim

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:52

SABÃO

START QUIMICA

7.200

9,81

70.632,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:48:52

SINHORINHA

SINHORINHA

7.200

5,50

39.600,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:32:39

Senhorinha

SENHORINHA

7.200

5,55

39.960,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SABAO EM
BARRA

SENHORINHA

7.200

8,00

57.600,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:05

TAPAJÓS

TAPAJÓS

7.200

6,60

47.520,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0032 - SABÃO EM PO - 500G
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

Limpa Mais /
Limpa Mais

17.280

4,21

72.748,80 Sim

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:07:29

500G

KLIP

17.280

8,15

140.832,00 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:11:58

DURANO

DURANO

17.280

7,50

129.600,00 Sim

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:55

SABÃO

START QUIMICA

17.280

4,05

69.984,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:49:59

ABSOLUT

ABSOLUT

17.280

2,50

43.200,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:33:09

Invicto

Invicto

17.280

5,50

95.040,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SABAO EM PO

GUARANI

17.280

4,00

69.120,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:13

ABSOLUTO

ABSOLUTO

17.280

4,21

72.748,80 Sim

Valor Total LC
123/2006

0033 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 100 L - PACOTE C/ 5 - Capacidade para 100l, alta resistência, pacote com 5 unidades
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:09:14

S. A. MELO

24.745.893/000162

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

3.600

4,83

17.388,00 Sim

CAP. 100 L

SCS

3.600

6,35

22.860,00 Sim

11/10/2021 17:12:26

PROLIXO

PROLIXO

3.600

3,50

12.600,00 Sim

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:55

SACO

NOBRE

3.600

3,18

11.448,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:51:17

AMAZONIA

AMAZONIA

3.600

4,00

14.400,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:33:42

PROLIXO

PROLIXO

3.600

6,00

21.600,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SACO PLASTICO

VALOR

3.600

4,00

14.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:21

COMERCIAL
SANTOS

COMERCIAL
SANTOS

3.600

4,83

17.388,00 Sim

0034 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 200 L - PACOTE C/ 5 - Capacidade para 200l, alta resistência, pacote com 5 unidade.
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:12:53

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

3.600

7,43

26.748,00 Sim

PROLIXO

PROLIXO

3.600

3,80

13.680,00 Sim

11/10/2021 17:39:55

SACO

NOBRE

3.600

9,04

32.544,00 Não

19.295.292/000165

12/10/2021 09:52:14

AMAZONIA

AMAZONIA

3.600

7,00

25.200,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:34:08

PROLIXO

PROLIXO

3.600

7,00

25.200,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SACO PLASTICO

VALOR

3.600

8,00

28.800,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:29

COMERCIAL
SANTOS

COMERCIAL
SANTOS

3.600

7,43

26.748,00 Sim

0035 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 30 L - PACOTE C/ 10 - Capacidade para 30L, alta resistência, pacote com 10 unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:09:26

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

3.600

3,83

13.788,00 Sim

CAP. 30 L

SCS

3.600

6,35

22.860,00 Sim

11/10/2021 17:13:15

PROLIXO

PROLIXO

3.600

2,90

10.440,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 09:54:52

AMAZONIA

AMAZONIA

3.600

3,50

12.600,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:34:31

PROLIXO

PROLIXO

3.600

3,50

12.600,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SACO PLASTICO

VALOR

3.600

4,00

14.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:37

COMERCIAL
SANTOS

COMERCIAL
SANTOS

3.600

3,83

13.788,00 Sim

0036 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 50 L - PACOTE C/ 10 - Capacidade para 50l, alta resistência, pacote com 10 unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS

34.385.304/000136

08/10/2021 12:09:36

S. A. MELO

24.745.893/000162

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

3.600

4,20

15.120,00 Sim

CAP. 50 L

SCS

3.600

6,35

22.860,00 Sim

11/10/2021 17:13:36

PROLIXO

PROLIXO

3.600

2,90

10.440,00 Sim

05.860.709/000180

11/10/2021 17:39:55

SACO

NOBRE

3.600

6,91

24.876,00 Não

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:54:18

AMAZONIA

AMAZONIA

3.600

3,00

10.800,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:35:02

PROLIXO

PROLIXO

3.600

4,20

15.120,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SACO PLASTICO

VALOR

3.600

4,00

14.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:47

COMERCIAL
SANTOS

COMERCIAL
SANTOS

3.600

4,20

15.120,00 Sim

0037 - SODA CAUSTICA 300G - tipo escama, embalada em potes de 300g, composta de hidróxido de sódio.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

POTE

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:55:47

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

C. DE O. BRITO
A.NETO DOS SANTOS
- EPP

Valor Total LC
123/2006

Limpa Mais /
Limpa Mais

720

7,33

5.277,60 Sim

NIPON

NIPON

720

8,00

5.760,00 Sim

12/10/2021 16:35:31

Lipon

Lipon

720

11,20

8.064,00 Sim

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

SODA CAUSTICA

LIPON

720

8,00

5.760,00 Sim

03.075.858/000103

13/10/2021 00:16:57

LIPONA

LIPONA

720

7,33

5.277,60 Sim
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0038 - TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADE - Produzia em polipropileno nao tecido, na cor branca, com fechamento por
elastico, indicaçoes: destinados a exames, procedimentos e proteçao em geral, pacote com 100 unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

PACOTE

S. A. MELO

24.745.893/000162

11/10/2021 17:14:16

DIAGNOSTICA BRASIL
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/000180

C. DE O. BRITO

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

DERMA PLUS /
DERMA PLUS

720

44,00

31.680,00 Sim

MEDIX

MEDIX

720

28,00

20.160,00 Sim

11/10/2021 17:39:55

TOUCA

MEDIX

720

17,01

12.247,20 Não

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

TOUCA
DESCARTAVEL

PREVEMAX

720

30,00

21.600,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:17:04

NOBRE

NOBRE

720

44,00

31.680,00 Sim

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/000108

13/10/2021 03:26:35

PACOTE

NOBRE

720

44,00

31.680,00 Sim

0039 - TUBO MARROM PVC SOLDAVEL BARRA 20MM OU 1/2 - Tubos e conexoes soldaveis fabricado em PVC, na cor
marrom, suporta até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20ºC.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

METRO

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/000165

12/10/2021 09:57:17

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

Valor Total LC
123/2006

Mx / Mx

80

34,97

2.797,60 Sim

FORT LEVE

FORT LEVE

80

20,50

1.640,00 Sim

TUBO MARRON
PVC

KRONA

80

28,00

2.240,00 Sim

0040 - VASSOURA DE CIPÓ COM CABO - Cabo de madeira, medida da base entre 24 e 27 centímetros, com base de madeira
pintado, contendo rosca para o cabo.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:10:03

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Sonho de Valsa /
Sonho de Valsa

1.440

8,83

12.715,20 Sim

Cabo de madeira

VASSOURAS
CARLETTO

1.440

91,76

132.134,40 Sim

11/10/2021 17:14:42

PANOSUL

PANOSUL

1.440

9,00

12.960,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 09:58:15

SERPA

SERPA

1.440

5,50

7.920,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:36:04

Regional

Regional

1.440

7,50

10.800,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

VASSOURA

REGIONAL

1.440

10,00

14.400,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:17:16

RIDICOM

RIDICOM

1.440

8,83

12.715,20 Sim

0041 - VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO - com cerdas de material reciclado (garrafa Pet) com espessura fina, base em
madeira resistente, de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, à base deverá ser firme e resistente,
cabo de madeira medindo 1,50m.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:10:40

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Sonho de Valsa /
Sonho de Valsa

1.440

12,83

18.475,20 Sim

cabo de madeira
medindo 1,50m.

RODOS
CAPUAVA

1.440

70,59

101.649,60 Sim

11/10/2021 17:15:27

PANOSUL

PANOSUL

1.440

15,00

21.600,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 10:00:28

ECO PLASTI

ECO PLASTI

1.440

9,50

13.680,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:36:59

Pete

Pete

1.440

16,00

23.040,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

VASSOURA

ECOSHANDAY

1.440

15,00

21.600,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:17:29

RIDICOM

RIDICOM

1.440

12,83

18.475,20 Sim

0042 - VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO - com cabo de madeira reforçado e cerdas bem fixadas e cheia e resistentes Nº 4.
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

P R S DE CASTRO
EIRELI

36.620.827/000145

06/10/2021 15:53:56

UNIDADE

SQUADRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS*

34.385.304/000136

08/10/2021 12:10:50

S. A. MELO

24.745.893/000162

E C GEMAQUE EIRELI

Valor Total LC
123/2006

Sonho de Valsa /
Sonho de Valsa

1.440

7,63

10.987,20 Sim

Nº 4.

RODOBEM

1.440

25,06

36.086,40 Sim

11/10/2021 17:16:00

PANOSUL

PANOSUL

1.440

7,50

10.800,00 Sim

19.295.292/000165

12/10/2021 10:01:28

PIAGAUA

PIAGUA

1.440

5,00

7.200,00 Sim

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/000102

12/10/2021 16:37:21

Regional

Regional

1.440

7,50

10.800,00 Sim

C. DE O. BRITO

07.551.866/000130

13/10/2021 00:06:00

VASSOURA

REGIONAL

1.440

8,00

11.520,00 Sim

A.NETO DOS SANTOS
- EPP

03.075.858/000103

13/10/2021 00:17:37

RIDICOM

RIDICOM

1.440

7,63

10.987,20 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

Magazine Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-12

60 dias

Imperio Bandeiras Eireli

21.589.394/0001-35

120 dias

DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME

05.860.709/0001-80

60 dias

R. P FERRAGENS LTDA

29.309.583/0001-19

90 dias

NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI

05.234.897/0001-31

180 dias

SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

34.385.304/0001-36

60 dias

A.NETO DOS SANTOS - EPP

03.075.858/0001-03

060 dias

CEPALAB LABORATORIOS LTDA

02.248.312/0001-44

60 dias

CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI

06.283.056/0001-87

30 dias

HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL, COS

18.252.904/0001-70

60 dias

P R S DE CASTRO EIRELI

36.620.827/0001-45

60 dias

BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

07.388.667/0001-52

60 dias

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

20.784.313/0001-95

60 dias

C. DE O. BRITO

07.551.866/0001-30

60 dias

D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS

07.536.971/0001-08

60 dias

F J D DE OLIVEIRA COMERCIO

07.797.480/0001-02

60 dias

S. A. MELO

24.745.893/0001-62

60 dias

DARLU Indústria Têxtil Ltda

40.223.106/0001-79

60 dias

E C GEMAQUE EIRELI

19.295.292/0001-65

60 dias

DIEGO MARCOS SILVA PAIVA 09252018638

40.749.359/0001-80

60 dias

Lances Enviados
0001 - AGUA SANITARIA 1L - base de cloror, Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%. Aplicaçao
alvejante e desinfetante de uso geral.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

3,04 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 11:55:02

5,29 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço muito acima do nosso valor de referência que é o
máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 16:31:07

2,40 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:21:12

2,10 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:26:54

2,95 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:05:59

3,50 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:11:48

3,04 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:48:45

2,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 10:48:55

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:49:16

1,95 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:49:50

1,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:02

1,85 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:54:59

1,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:23

1,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:56:48

1,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 10:58:05

1,65 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:35

1,60 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:00:44

1,55 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:02:13

1,50 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:02:29

1,45 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:03:53

1,40 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:04:26

1,35 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:05:58

1,30 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:07:43

1,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:09:10

1,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0002 - ALCOOL 96% FR C/1000ML
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

10,30 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 11:56:03

16,76 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço muito acima do nosso valor de referência que é o
máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 16:32:25

9,30 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:55

7,71 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:22:05

8,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:05:59

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:11:56

10,30 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:49:00

7,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:49:31

7,55 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:49:46

7,50 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:49:56

7,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:49:59

7,40 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:50:45

7,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:50:48

7,30 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:51:05

7,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:51:08

7,20 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:52:09

7,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:52:12

7,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:52:41

7,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:45

7,00 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:53:17

6,95 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:53:20

6,90 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:54:07

6,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:54:10

6,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:54:31

6,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 10:54:34

6,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:55:03

6,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:55:06

6,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:55:15

6,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:18

6,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:55:27

6,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:55:51

6,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:56:34

6,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:56:52

6,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:58:10

6,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:58:21

6,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:21

6,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:01

6,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:48

6,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:01:03

5,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:02:09

5,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:02:45

5,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:04:19

5,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

Página 24 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

13/10/2021 - 11:04:38

5,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:06:08

5,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:06:31

5,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:50

5,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:08:08

5,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:09:15

5,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:09:35

5,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:09:47

5,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0003 - ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

12,93 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 11:56:19

16,76 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 16:34:10

11,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:55

17,18 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:22:49

16,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:05:59

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:04

12,93 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 03:21:20

12,93 (proposta) 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 10:48:32

10,95 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:49:11

10,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:49:57

10,85 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:50:52

10,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:15

10,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:52:27

10,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:53:26

10,65 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:53:31

10,60 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:53:40

10,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:54:16

10,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:54:56

10,35 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 10:55:25

10,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:32

10,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:55:56

10,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:56:27

10,10 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:56:45

10,05 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:56:56

10,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:57:29

9,95 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:57:45

9,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:58:08

9,85 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:58:14

9,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:58:31

9,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:58:48

9,70 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 10:59:20

9,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:28

9,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:48

9,55 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:00:07

9,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:52

9,45 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:01:11

9,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:01:45

9,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:01:57

9,30 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:02:01

9,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:20

9,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:02:24

9,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:36

9,10 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:02:39

9,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:53

9,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:02:58

8,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:03:04

8,90 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:03:07

8,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:03:43

8,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:03:46

8,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:17

8,70 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:04:22

8,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:35

8,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:04:38

8,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:42

8,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:04:45

8,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:50

8,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:04:53

8,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:07

8,30 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:05:11

8,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:25

8,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:05:29

8,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:48

8,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:05:52

8,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:05:58

8,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:06:01

7,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:20

7,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:06:23

7,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:41

7,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:06:44

7,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:09

7,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:12

7,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:17

7,60 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:07:57

7,55 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:08:13

7,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:54

7,35 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:09:21

7,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:09:42

7,25 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:09:51

7,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:11:26

7,15 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:11:37

7,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:12:02

6,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:13:41

6,90 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:13:49

6,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:20

6,80 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:15:12

6,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:16:27

6,70 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:17:01

6,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:17:22

6,10 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:18:33

6,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:29

6,00 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:20:02

5,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:20:43

5,90 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:20:57

5,85 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:21:06

5,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:21:44

5,75 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

13/10/2021 - 11:23:10

5,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:23:38

5,65 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Cancelado - Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em
negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:12:29

0004 - BALDE PLASTICO DE 12 LITROS - Balde Plástico com Pegador no Fundo Alça de Aço Capacidade 12 Litros
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

21,00 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

11/10/2021 - 16:38:56

28,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

12/10/2021 - 09:23:30

8,30 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Situação
Válido
Válido
Cancelado - Preço muito abaixo do nosso valor de referência com alto
risco de preço inexequível e de trazer transtornos futuros tanto na fase
de lances quanto numa possível execução contratual.

12/10/2021 - 16:27:34

25,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:05:59

18,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:13

21,00 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 10:49:12

17,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido
Válido

13/10/2021 - 10:49:38

17,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

13/10/2021 - 10:50:41

17,85 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:50:59

17,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:08

17,75 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido
Válido

13/10/2021 - 10:52:47

17,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

13/10/2021 - 10:54:51

17,60 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:55:34

17,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:52

17,50 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:56:54

17,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 10:58:23

17,40 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:58:40

17,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:59:00

17,30 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:59:04

17,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:59:54

17,20 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:00:01

17,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:00:39

17,10 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:00:43

17,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:00:57

17,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:01:00

16,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:00

16,90 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:02:04

16,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:03:32

16,80 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:03:35

16,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:01

16,70 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:05:04

16,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:36

16,60 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:06:39

16,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:27

16,50 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:07:31

16,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:08:57

16,40 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:09:00

16,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:09:24

16,30 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:09:28

16,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:10:48

16,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:10:51

16,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:10:59

16,10 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:11:02

16,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:11:17

16,00 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:12:56

15,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:13:12

15,90 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:15:03

15,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0005 - BOTA PVC CANO LONGO SEM BICO - BRANCA - TAM: 36 A 44 - Possui forraçao interna, sem bico de aço, facil
higienizaçao, solado em pvc full grip, anti derrapante, cano 32 cm.
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Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
65,00 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:39:29

47,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:24:40

48,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:05:59

80,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:20

65,00 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:50:21

46,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:51:27

46,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:26

46,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:52:59

45,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:54:50

45,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0006 - DESINFETANTE 2LTS - Embalagem plástica resistente. transparente, com 2 litros.
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

7,17 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

08/10/2021 - 11:56:33

13,55 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Situação
Válido
Cancelado - Preço quase 90% acima do nosso valor estimado para o
produto que é o máximo aceitável.

11/10/2021 - 16:42:55

6,40 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:25:36

7,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:28:02

6,65 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:05:59
13/10/2021 - 00:12:28
13/10/2021 - 10:49:37

10,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO
7,17 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP
6,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido
Válido
Válido

13/10/2021 - 10:50:02

6,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:50:40

6,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:51:30

6,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:34

6,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:53:48

6,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:40

6,05 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:56:08

6,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:56:58

5,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 10:57:35

5,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:57:53

5,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:58:21

5,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:27

5,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:41

5,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:47

5,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:01:05

5,55 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:01:40

5,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:02:40

5,45 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:03:01

5,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:04:27

5,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:04:42

5,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:05:10

5,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:06:44

5,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:07:01

5,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:25

5,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:08:53

5,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:10:14

4,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:10:46

4,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:11:47

4,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:12:08

4,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:13:44

4,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:13:56

4,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:15:34

4,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:16:14

4,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:18:00

4,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:18:41

4,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:59

4,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:20:07

4,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:21:33

3,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:23:16

3,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:24:47

3,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:25:57

3,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:27:18

3,75 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:27:26

3,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:28:10

3,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:28:15

3,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0007 - DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL S/CFC C/400ML - aerosol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação:
aromatizador ambiental. Frasco de 400ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

9,79 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

08/10/2021 - 11:56:44

20,47 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Situação
Válido
Cancelado - Preço muito acima do nosso valor de referência (109,0909
%).

11/10/2021 - 16:42:40

9,90 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:26:45

8,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:35

9,79 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 03:22:36

9,79 (proposta) 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 10:50:08

8,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:50:48

8,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:51:36

8,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:39

8,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:53:59

8,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:04

8,20 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 10:55:45

8,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:56:14

8,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:57:25

8,05 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 10:57:40

8,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:57:58

7,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:58:36

7,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:13

7,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:59:33

7,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:37

7,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:59:48

7,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:56

7,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:01:21

7,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:01:24

7,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:01:33

7,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:01:36

7,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:36

7,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:02:39

7,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:02:45

7,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:02:48

7,20 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:03:14

7,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:03:17

7,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:53

7,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:04:56

6,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:59

7,05 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:06:57

6,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0008 - DESODORIZADOR PARA BANHEIRO - 35G COM SUPORTE
Valor CNPJ

Data

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

3,63 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 16:42:14

4,98 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

3,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:44

3,63 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:50:14

2,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:15

2,90 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 10:56:19

2,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0009 - DETERGENTE 500ML
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

1,97 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 11:56:59

3,71 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço muito acima do nosso valor de referência, quase
90%.

11/10/2021 - 16:43:37

1,99 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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11/10/2021 - 17:39:54

2,22 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:27:38

2,20 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:28:29

3,15 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

3,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:12:53

1,97 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:49:47

1,92 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:50:23

1,87 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:51:25

1,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:51:28

1,86 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:51:42

1,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:46

1,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:54:09

1,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:55:54

1,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:56:27

1,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:57:06

1,50 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 10:57:47

1,45 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:58:05

1,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 10:58:45

1,35 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:14

1,30 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:01:26

1,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:02:31

1,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:03:14

1,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:04:38

1,10 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:04:45

1,69 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:12

1,05 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:06:59

1,00 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0010 - DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO - Capacidade em volume: 800ml, plástico, para líquidos,
tipo de instalaçao: parede, medidas: 25,5 cm x 10.5 cm, acompanha parafusos e buchas.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

58,50 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 16:44:00

49,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:54

33,46 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:28:50

49,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

60,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:13:01

58,50 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:50:29

33,41 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:50:33

33,36 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:51:41

33,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:51:45

33,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:52:02

33,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:52:05

33,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:52:59

33,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:53:02

32,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:54:18

32,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:54:23

32,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:56:01

32,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 10:56:05

32,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:56:42

32,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:56:47

32,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:57:33

32,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:57:36

32,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:57:55

32,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:57:59

32,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:58:12

32,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 10:58:18

31,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:58:52

31,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:58:55

31,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:59:45

31,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:48

31,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:01

31,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:04

31,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:20

31,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:00:25

31,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:43

31,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:46

31,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:01:27

31,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:01:30

31,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:01:56

31,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:01:59

31,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:02:13

31,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:02:16

31,00 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:24

30,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:03:28

30,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:32

30,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:03:36

30,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:47

30,60 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:03:50

30,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:53

30,50 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:03:56

30,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:59

30,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:03

30,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:06

30,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:10

30,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:15

30,20 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:19

30,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:22

30,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:25

30,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:04:28

29,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:32

29,90 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:35

29,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:39

29,80 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:42

29,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:45

29,70 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:04:48

29,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:51

29,60 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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13/10/2021 - 11:04:55

29,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:04:58

29,50 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:01

29,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:05

29,40 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:08

29,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:11

29,30 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:14

29,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:17

29,20 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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13/10/2021 - 11:05:20

29,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:23

29,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:26

29,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:05:29

29,00 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:41

28,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:05:45

28,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:34

28,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:06:38

27,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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13/10/2021 - 11:08:21

27,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0011 - DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA - Dimensoes: 24,5cm altura x 14,7cm largura x
12cm profundidade, acompanha parafusos e buchas.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
138,67 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:50:16

95,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:54

31,42 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:30:11

50,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00
13/10/2021 - 00:13:15

80,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO
138,67 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
Válido

13/10/2021 - 10:59:09

31,35 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 10:59:14

31,30 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:59:41

31,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 10:59:45

31,20 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 10:59:52

31,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

Página 43 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

13/10/2021 - 10:59:55

31,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:07

31,05 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:10

31,00 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:24

29,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:28

29,90 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:00:36

29,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:39

29,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:01:47

29,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:01:51

29,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:03:43

29,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:03:47

29,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:05:47

29,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:05:50

28,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:38

28,90 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:41

28,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:44

28,80 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:06:47

28,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:51

28,70 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:54

28,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:57

28,60 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:01

28,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:04

28,50 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:07

28,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:12

28,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:07:15

28,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:19

28,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:23

28,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:28

28,20 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:31

28,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:34

28,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:37

28,05 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:45

28,00 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:07:48

27,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:08:33

27,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:08:37

27,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:10:21

27,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:10:24

27,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:10:44

27,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:10:48

27,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:11:59

27,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:12:02

27,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:12:42

27,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:12:45

27,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:13:12

27,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:13:16

27,05 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:14:08

27,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:14:12

26,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:14:47

26,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:14:50

26,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:16:14

26,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:16:17

26,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:18:11

26,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:18:15

26,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:19:33

26,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:19:37

26,55 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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0012 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE - Escova de limpeza para vaso sanitário, com suporte, dimensoes
12,5 x 12,5 x 32 cm.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
11,25 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:50:41

14,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:31:17

12,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

25,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Cancelado - Preço 122,2222 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 00:13:23

11,25 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:59:08

11,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:00:16

11,15 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:00:29

11,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:06:38

11,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:06:50

11,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:06:54

10,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:08:20

10,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:23

10,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:08:46

10,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:08:50

9,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:09:31

9,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:10:51

8,95 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0013 - ESPANADOR COM CABO P/ BANCADA E103 CABO CURTO
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
31,75 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:51:11

18,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:54

18,63 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:32:37

15,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

65,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Cancelado - Preço 104,7244 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 00:13:31

31,75 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 10:58:30

17,99 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:04

14,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0014 - ESPONJA DUPLA FACE - Indicado para: Limpeza leve e média. Formato retangular, medindo 11cm 7,5cm 23mm.
Composição: espuma de poliuretano combactericida, fibra sintética com a brasivo.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

0,95 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:03:12

3,81 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço 301,0526 % acima do nosso valor estimado.

11/10/2021 - 09:43:45

2,80 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - Preço 194,7368 % acima do nosso valor estimado.

11/10/2021 - 16:51:52

0,85 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:53

1,01 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:33:28

0,60 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:29:09

1,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

1,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:13:39

0,95 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 10:58:30

0,84 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:06:09

0,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:23

0,55 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido
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13/10/2021 - 11:08:10

0,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:08:30

0,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:10:27

0,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:10:57

0,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:12:39

0,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0015 - FLANELA EM TECIDO,100% ALGODÃO, MED. 40X60CM
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

5,03 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:03:24

5,82 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 09:43:44

7,00 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Válido

11/10/2021 - 16:52:36

3,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:53

17,66 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

12/10/2021 - 09:34:26

2,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

13/10/2021 - 00:06:00

10,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Cancelado - Preço 251,0934 % acima do nosso valor estimado.

Válido
Cancelado - Preço 98,8072 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 00:13:47

5,03 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 08:21:17

3,98 (proposta) 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 10:58:58

2,45 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Válido

13/10/2021 - 11:00:01

2,40 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:00:04

2,35 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Válido

13/10/2021 - 11:00:45

2,30 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:00:48

2,25 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Válido

13/10/2021 - 11:02:15

2,20 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:04:30

2,52 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:06:13

2,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:06:16

2,16 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Válido

13/10/2021 - 11:06:28

2,05 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:07:26

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:47

1,95 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:07:55

1,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:24

1,85 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:08:35

1,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:42

1,75 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:09:36

1,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:09:54

1,65 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:11:03

1,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:11:14

1,55 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:12:09

1,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:12:33

1,45 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:13:33

1,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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0016 - INSETICIDA 400ML - Equipado com válvula do aerosol, unidade de fornecimento: tubo aerosol, sem cheiro.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
11,06 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:53:19

9,80 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:35:36

9,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:13:55

11,06 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:32

8,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:49

8,90 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:15:16

8,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:15:19

8,70 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:15:27

8,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:15:30

8,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:16:07

8,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:16:10

8,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:17:17

8,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:17:24

8,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:17:44

8,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:17:47

8,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:17:58

8,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:18:01

8,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:18:48

8,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:18:51

8,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:18:53

7,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:19:44

7,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:19:47

7,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:16

7,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:20:19

7,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:14

7,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:21:17

7,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

0017 - LIMPA ALUMÍNIO - EMBALAGEM DE 500ML
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

2,91 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:03:37

6,18 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço 112,3711 % acima do nosso valor estimado.

11/10/2021 - 16:53:46

3,50 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:36:37

2,10 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:29:37

2,30 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00
13/10/2021 - 00:14:02
13/10/2021 - 11:07:36

12,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO
2,91 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP
2,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Cancelado - Preço 312,3711 % acima do nosso valor estimado.
Válido
Válido
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13/10/2021 - 11:14:49

2,00 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:15:37

1,95 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:15:40

1,90 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:17:10

1,85 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:17:13

1,80 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:17:43

1,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:17:47

1,70 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:18:59

1,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:19:02

1,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:19:52

1,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:19:55

1,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:48

1,40 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0018 - LIMPA FORNO - Composição: Tensoativos, alcalinizantes, solubilizantes e antiredepositantes. Categoria: detergente de
uso geral. Principio Ativo: Butil Glicol. Embalagem de 200ml.
Data
06/10/2021 - 15:53:56
11/10/2021 - 17:39:53

Valor CNPJ
38,00 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI
3,73 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Situação
Válido
Cancelado - Preço mais de 90% abaixo do nosso valor estimado. Alto
risco de preço inexequível com grande possibilidade de trazer
transtornos futuros em uma possível execução contratual.

13/10/2021 - 00:06:00

55,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:10

38,00 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

0019 - LIMPA VIDROS 500ML - embalagem com 500 ml, com tampa flip. Ação esperada: limpa vidros, sem embaçar. Validade
mínima 12 meses. Na forma líquida.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

10,60 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 16:54:17

16,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:53

3,50 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 00:06:00

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:19

10,60 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:41

3,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:07:45

3,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:49

3,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:07:52

3,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:07:59

3,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:02

3,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:08:49

3,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:08:52

3,05 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:10:08

3,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:10:11

2,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

0020 - LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - lixeira comum tipo cestinha capacidade 10l.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
16,63 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido

11/10/2021 - 16:54:41

9,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:37:42

6,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

12,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:27

16,63 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:07:45

5,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:49

5,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:16:30

5,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0021 - LUVAS DE LATEX AMARELA PARA LIMPEZA - TAM: G - De borracha natural, possui forro de algodao, e anatomica,
textualizada nas pontas dos dedos e na palma das mao.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

10,67 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:05:22

10,87 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

08/10/2021 - 14:53:46

11/10/2021 - 10:40:39

11/10/2021 - 16:58:52

100,00 (proposta) 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO
DE MERCADORIAS E MATERIAIS
LTDA
6,00 (proposta) 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

6,80 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Cancelado - Preço 837,2071% acima do nosso valor estimado.

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56
Válido

12/10/2021 - 09:40:21

15,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

12,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:42

10,67 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:12:32

5,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:15:52

5,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:16:41

5,85 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:17:14

5,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:17:56

5,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:59

5,70 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:14

5,65 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:20:17

5,60 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:32

5,55 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:20:36

5,50 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:52

5,45 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:20:55

5,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:07

5,35 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:21:10

5,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:20

5,25 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:21:23

5,20 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:21:39

5,15 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:21:44

5,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:54

5,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:21:58

4,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:01

5,05 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:06

4,90 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:09

4,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:17

4,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:20

4,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:26

4,70 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:29

4,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:44

4,60 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:22:48

4,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:23:04

4,50 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:23:28

4,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:23:46

4,40 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

0022 - LUVAS DESCARTÁVEIS EM LATEX CONTENDO PÓ CX. C/ 100 UNIDADES - Podem ser utilizadas em qualquer
procedimento não cirúrgico, tamanho: M, caixa com 100 unidades.
Data
01/10/2021 - 13:27:36

Valor CNPJ
40,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Situação
Válido

06/10/2021 - 15:53:56

130,00 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 13:59:39

80,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Válido

08/10/2021 - 14:54:15

200,00 (proposta) 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO
DE MERCADORIAS E MATERIAIS
LTDA

Válido

11/10/2021 - 10:40:39

120,00 (proposta) 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

11/10/2021 - 16:59:18

72,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:53

45,36 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 00:06:00

66,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:49

130,00 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 03:24:24

130,00 (proposta) 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 11:11:50

39,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:12:05

39,90 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:12:10

39,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:12:39

39,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:12:42

39,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:13:23

39,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:13:26

39,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:13:55

39,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido
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13/10/2021 - 11:13:59

38,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:14:11

38,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:14:15

37,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:14:20

37,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:24

37,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:14:35

37,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:15:53

35,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:16:33

34,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:16:50

33,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:18:11

32,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:18:37

32,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:18:59

31,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:20:07

31,00 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:20:07

46,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:20:42

31,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:22:00

30,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:22:49

29,90 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

13/10/2021 - 11:23:33

35,44 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO
DE MERCADORIAS E MATERIAIS
LTDA

Válido

13/10/2021 - 11:23:35

29,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0023 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA DE PROTEÇAO CX. COM 100 UNIDADES - Com elastico, tripla
camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiencia de filtraçao bacteriana) maior de 95%, tiras super resistentes de 40 cm de
comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, tamanho M, cx. c/ 100 unidades.
Data
01/10/2021 - 13:27:49

Valor CNPJ
32,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Situação
Cancelado - Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto
risco de ser inexequível e grande possibilidade de trazer transtornos
futuros para ambas as partes.

06/10/2021 - 15:53:56

111,50 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

07/10/2021 - 16:18:16

100,00 (proposta) 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

08/10/2021 - 12:05:50

61,76 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

08/10/2021 - 13:59:46

25,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto
risco de ser inexequível e grande possibilidade de trazer transtornos
futuros para ambas as partes.
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11/10/2021 - 10:40:38

60,00 (proposta) 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

11/10/2021 - 15:20:55

50,00 (proposta) 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

11/10/2021 - 16:59:51

99,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:52

12,64 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto
risco de ser inexequível e grande possibilidade de trazer transtornos
futuros para ambas as partes.

11/10/2021 - 18:23:30

50,00 (proposta) 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

12/10/2021 - 21:26:40

30,00 (proposta) 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Cancelado - Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto
risco de ser inexequível e grande possibilidade de trazer transtornos
futuros para ambas as partes.

13/10/2021 - 00:06:00

70,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:14:56

111,50 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 03:25:25

111,50 (proposta) 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:11:49

49,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:12:19

49,90 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 11:12:23

49,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:12:44

49,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:12:47

48,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:13:28

48,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:13:31

48,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:13:54

48,80 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:13:57

48,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:14:05

48,70 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:14:08

48,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:14:27

48,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:30

47,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:14:40

47,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:14:43

47,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:14:58

47,80 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:15:01

47,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:15:12

47,70 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:15:16

47,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:15:56

47,60 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:16:00

47,55 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:16:41

47,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:16:44

47,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:16:53

47,40 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:16:56

47,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:17:23

47,30 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:17:26

47,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:17:32

47,20 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:17:35

47,15 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:17:42

47,10 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:17:45

47,05 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:18:13

47,00 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:18:16

46,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:18:24

46,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:18:27

46,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:18:48

46,75 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:18:51

46,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:19:04

46,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:07

46,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:19:16

46,50 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:19:20

46,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:20:07

46,40 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:20:10

46,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:20:24

46,30 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:20:28

46,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:20:43

46,20 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:20:46

46,15 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:20:53

46,10 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 11:20:56

46,05 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:21:13

46,00 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:21:17

45,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:21:20

44,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:21:35

44,90 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:21:39

44,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:21:46

44,80 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:21:49

44,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:05

44,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:22:08

44,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:14

44,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:17

43,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:20

43,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:23

42,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:29

42,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:22:33

41,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:36

41,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:22:39

41,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:43

41,50 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:22:48

41,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:22:57

41,00 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:23:00

40,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:23:14

40,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:23:17

40,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:23:26

40,40 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:23:30

40,00 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:23:41

39,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:23:49

39,90 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:23:52

39,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:24:08

39,80 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:24:12

39,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:24:16

39,70 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:24:19

39,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:24:29

39,50 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:24:33

39,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:24:44

39,40 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:24:47

39,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:24:55

39,30 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:24:59

39,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:25:12

39,00 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 11:25:16

38,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:25:31

38,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:25:34

38,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:25:42

38,80 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:25:45

38,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:26:01

38,70 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:26:04

38,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:26:09

38,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:26:12

38,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:26:16

38,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:26:19

38,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:26:27

38,30 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:26:30

38,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:26:42

38,20 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:26:46

38,15 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:27:02

38,10 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:27:05

38,05 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:27:11

38,00 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:27:14

37,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:27:30

37,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:27:33

37,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:27:48

37,80 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:27:51

37,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:28:07

37,70 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:28:10

37,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:28:20

37,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:28:23

36,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:28:26

36,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:28:29

36,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:28:39

36,30 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:28:44

36,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:28:58

36,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:02

35,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:29:15

35,85 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:29:18

35,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:29:21

35,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:27

35,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:30

35,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:29:46

35,60 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:30:03

35,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:30:09

35,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:30:20

35,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:30:23

35,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:30:31

35,30 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:30:34

35,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:30:50

35,20 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:30:53

35,15 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:31:01

35,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:04

34,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:31:09

34,90 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:31:12

34,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:31:28

34,80 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:31:31

34,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:31:39

34,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:42

33,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:00

33,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56
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13/10/2021 - 11:32:03

33,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:06

33,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:32:09

33,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:24

33,40 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:32:27

33,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:31

33,30 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:32:34

33,25 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:42

33,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:32:45

32,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:32:49

32,50 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:32:52

32,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:33:03

32,00 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:33:06

31,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:33:22

31,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:33:25

31,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:33:33

31,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:33:35

31,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:33:48

31,50 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:33:51

31,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:34:07

31,40 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:34:10

31,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:34:16

31,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:19

30,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:34:35

30,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56
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13/10/2021 - 11:34:39

30,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:34:50

30,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:34:54

30,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:35:07

30,50 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS TEXTEIS EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:35:11

30,45 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:35:15

30,40 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:35:19

30,35 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:35:31

30,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:35:34

29,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:35:49

29,90 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56

13/10/2021 - 11:35:53

29,85 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:36:08

29,80 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não
apresentou a certidão do contador que assinou o balanço patrimonial.
Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de
capacidade técnica, apenas um (01) é compatível com o objeto deste
certame que por sinal não abrange o item arrematado que se esquadra
em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o
que estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também
apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de contribuinte
estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item
10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". A licitante também não cumpriu com o
item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V - CARTA DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 17:20:56
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13/10/2021 - 11:36:11

29,75 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:36:15

29,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:36:18

28,95 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:36:30

28,70 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:36:34

28,65 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:36:50

28,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:36:53

28,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:37:07

28,45 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:37:10

28,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:37:52

28,35 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:37:55

28,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:38:07

28,25 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:38:10

28,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:38:39

28,15 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:38:42

28,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:39:05

28,05 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:39:09

28,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:39:17

27,95 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:39:20

27,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:39:27

27,85 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:39:31

27,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:39:47

27,75 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:39:50

27,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:40:01

27,65 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido
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13/10/2021 - 11:40:05

27,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:40:27

27,55 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:40:30

27,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:41:07

27,45 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:41:11

27,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:41:30

27,35 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:41:33

27,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:42:04

27,25 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:42:07

27,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:42:18

27,15 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:42:22

27,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:43:00

27,05 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:43:03

27,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:43:46

26,95 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:43:49

26,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:44:04

26,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:07

26,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:44:11

26,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:14

26,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:44:17

26,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:20

26,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:44:23

26,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:26

26,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:44:29

26,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:33

26,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:44:36

26,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:39

26,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:44:43

26,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:46

26,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:44:49

26,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:52

26,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04
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13/10/2021 - 11:44:55

26,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:44:58

26,00 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:45:01

25,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:45:04

25,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:07

25,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:45:10

25,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:13

25,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:45:17

25,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:21

25,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:45:24

25,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:27

25,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:45:31

25,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:34

25,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:45:37

25,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:40

25,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:45:43

25,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:47

25,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:45:50

25,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:45:53

25,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:45:57

25,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:00

25,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:46:05

25,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:09

24,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:46:12

24,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:24

24,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:46:27

24,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:31

24,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:46:35

24,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:39

24,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:46:42

24,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:46

24,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:46:49

24,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:46:52

24,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:46:55

24,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:01

24,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:47:04

24,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:07

24,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:47:11

24,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:15

24,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:47:18

24,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:21

24,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:47:24

24,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:27

23,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:47:30

23,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:33

23,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:47:37

23,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:41

23,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:47:44

23,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:47

23,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:47:50

23,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:47:53

23,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:47:57

23,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:00

23,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:48:03

23,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:06

23,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:48:09

23,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:12

23,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:48:15

23,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:18

23,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:48:21

23,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:24

23,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:48:29

23,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:33

22,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:48:36

22,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:39

22,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:48:42

22,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:45

22,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:48:49

22,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:52

22,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:48:55

22,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:48:58

22,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:49:01

22,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:04

22,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:49:07

22,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:10

22,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:49:13

22,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:16

22,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:49:20

22,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:23

22,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:49:26

22,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:29

22,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:49:32

22,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:35

21,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:49:38

21,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:41

21,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:49:44

21,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:47

21,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:49:50

21,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:49:54

21,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:49:57

21,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:00

21,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:50:03

21,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:06

21,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:50:09

21,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:12

21,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:50:15

21,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:18

21,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:50:21

21,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:25

21,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:50:28

21,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:31

21,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:50:34

21,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:37

20,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:50:40

20,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:43

20,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:50:46

20,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:49

20,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:50:52

20,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:50:55

20,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:50:58

20,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:02

20,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:51:05

20,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:08

20,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:51:11

20,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:14

20,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:51:17

20,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:20

20,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:51:23

20,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:26

20,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:51:30

20,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:33

20,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:51:37

20,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:40

19,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:51:43

19,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:46

19,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:51:49

19,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:52

19,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:51:55

19,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:51:58

19,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:52:01

19,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:04

19,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:52:07

19,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:10

19,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:52:14

19,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:17

19,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:52:20

19,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:23

19,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:52:26

19,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:29

19,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:52:32

19,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:36

19,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:52:39

19,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:43

18,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:52:46

18,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:50

18,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:52:53

18,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:52:56

18,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:52:59

18,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:02

18,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:53:06

18,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:10

18,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:53:13

18,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:16

18,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:53:19

18,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:36

18,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:53:39

18,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:42

18,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:53:45

18,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:48

18,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:53:51

18,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:53:54

18,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:53:57

18,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:00

17,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:54:03

17,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:06

17,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:54:37

17,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:40

17,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:54:43

17,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:46

17,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:54:49

17,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:53

17,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:54:55

17,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:54:58

17,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:55:01

17,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:04

17,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:55:07

17,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:10

17,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:55:13

17,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:17

17,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:55:20

17,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:23

17,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:55:26

17,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:29

16,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:55:32

16,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:35

16,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:55:38

16,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:41

16,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:55:44

16,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:47

16,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:55:50

16,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:53

16,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:55:56

16,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:55:59

16,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:56:02

16,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:56:05

16,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:56:08

16,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:56:11

16,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:56:14

16,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:56:18

16,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:57:17

16,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:21

16,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:57:24

16,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:28

15,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:57:31

15,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:34

15,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:57:37

15,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:41

15,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:57:44

15,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:48

15,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

Página 151 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

13/10/2021 - 11:57:51

15,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:57:54

15,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:57:57

15,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:01

15,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:58:04

15,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:07

15,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:58:10

15,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:13

15,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

Página 153 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

13/10/2021 - 11:58:16

15,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:19

15,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:58:22

15,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:26

15,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

Página 154 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

13/10/2021 - 11:58:29

15,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:32

14,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:58:36

14,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:39

14,85 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:58:43

14,80 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:46

14,75 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:58:49

14,70 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:52

14,65 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:58:55

14,60 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:58:58

14,55 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:59:01

14,50 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:04

14,45 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:59:07

14,40 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:10

14,35 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:59:13

14,30 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:16

14,25 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:59:19

14,20 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:22

14,15 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

13/10/2021 - 11:59:25

14,10 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:28

14,05 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22
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13/10/2021 - 11:59:31

14,00 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu com o item 10.7.5, também
não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não
cumpriu em sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica assinado, o atestado que não está
assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas
jurídicas, um documento apócrifo é aquele que não tem origem
conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está
autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo
não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também apresentou
certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. 14/10/2021 13:54:04

13/10/2021 - 11:59:34

13,95 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Cancelado - A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos
Estaduais em documento corrompido, que não possível de ser aberto,
logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não
apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata não
cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do
contador que assinou o balanço em desacordo a Resolução CFC nº
1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e
editais de licitações. Ademais, a licitante apresentou apenas um (01)
atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o
CNPJ com emissão de 15/01/2021 em desacordo com o item 10.11 que
estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da
Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. 13/10/2021 16:45:22

Valor CNPJ

Situação

0024 - PALHA DE AÇO PCT C/ 8 UND.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

2,17 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 17:02:31

2,80 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:41:25

1,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:30:13

2,10 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:06

2,17 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:12:51

1,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:59

1,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:53

1,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:20:56

1,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:29

1,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:21:32

1,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:11

1,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:22:14

1,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:39

1,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:24:27

0,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:24:31

0,99 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

0025 - PANO DE CHÃO,TIPO SACO DE ALGODÃO CRU,MED:80X60CM
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
5,45 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido
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08/10/2021 - 12:06:09

17,82 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço (mais de 226%) acima do nosso valor de referência,
máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 09:43:46

15,00 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - Preço (mais de 170%) muito acima do nosso valor de
referência, o máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 17:04:21

3,60 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:52

4,14 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:42:24

2,90 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:30:36

5,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:17

5,45 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 08:22:40

4,86 (proposta) 40.749.359/0001-80 - DIEGO MARCOS
SILVA PAIVA 09252018638

Válido

13/10/2021 - 11:11:51

3,59 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:12:56

2,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:21:14

2,80 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

13/10/2021 - 11:21:38

2,75 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:23:08

2,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

13/10/2021 - 11:23:34

2,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:23:49

2,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:24:18

2,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:25:48

2,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

13/10/2021 - 11:26:24

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:27:57

2,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

13/10/2021 - 11:28:25

2,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:41

0,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Cancelado - O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e
confirmou em negociação aberta no sistema. 14/10/2021 16:59:00

0026 - PAPEL HIGIÊNICO - 4 ROLOS - 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES
NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 4 ROLOS MEDINDO 30M X 10 CM.
A EMBALAGEM DEBVERÁ TER BÓA VISISBILIDADE DO PRODUTO.
Data

Valor CNPJ

Situação
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06/10/2021 - 15:53:56

4,22 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:06:21

6,35 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

08/10/2021 - 16:47:23

20,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - Preço (373,9336 %) muito acima do nosso valor de
referência, máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 10:40:38

12,00 (proposta) 29.309.583/0001-19 - R. P
FERRAGENS LTDA

Cancelado - Preço (184%) muito acima do nosso valor de referência,
máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 17:04:52

3,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:52

4,49 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:43:08

3,10 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Cancelado - Marca ofertada incompatível com as especificações do
item.

12/10/2021 - 16:31:05

4,85 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:25

4,22 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:11:50

3,99 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:17:53

2,95 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:19:24

2,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:20:17

2,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:21:31

2,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:23:16

2,75 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:23:54

2,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:25:06

2,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:25:35

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:26:52

2,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:27:37

2,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:01

2,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:30:07

2,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:22

2,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:31:49

2,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:32:27

2,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:32:53

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:33:23

1,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0027 - PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS - Folha dupla; picotada; cor branca; pacote contendo 2 rolos, contendo 60 toalhas; medindo
20 x 22cm; embalados em sacos plásticos resistentes.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

5,95 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:06:31

8,40 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

08/10/2021 - 16:47:42

25,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - Preço (320,1681 %) acima do nosso valor de referência,
máximo aceitável para este certame.

11/10/2021 - 17:05:22

4,98 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:43:58

5,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:31:31

6,65 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

6,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:32

5,95 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:14:10

4,50 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:14:48

4,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:18:01

4,40 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:19:29

4,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:19:59

3,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:20:26

3,90 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:20:29

3,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:39

3,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:21:44

3,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:50

3,70 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:22:54

3,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:23:58

3,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:24:01

3,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:24:16

3,64 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:25:30

3,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:25:33

3,24 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:26:58

2,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:27:46

2,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:29:09

2,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:30:14

2,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:28

2,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:31:53

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:32:30

2,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0028 - PIA LAVATORIO PLASTICO - 3,8 LITROS - Fabricado em prolipopileno, resistente a ação de produtos químicos,
acompanha válvula de 1" e parafusos para fixação, possui porta sabonete, ergonômico, medidas: 36cm x 28cm x 15cm,
capacidade: 3,8 litros.
Data
06/10/2021 - 15:53:56

Valor CNPJ
57,33 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Situação
Válido
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11/10/2021 - 17:05:54

40,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:45:20

25,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

60,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:19:35

24,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0029 - PULVERIZADOR / BORRIFADOR - 500ML - Altura total com válvula: 20cm, diâmetro: 7cm, diâmetro da boca: 28cm,
capacidade: 500ml, material reforçado de excelente qualidade, frasco transparente/incolor.
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

17,17 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

11/10/2021 - 17:06:21

19,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

11/10/2021 - 17:39:52

6,64 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Situação
Válido
Válido
Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:46:10

11,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

15,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:44

17,17 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:15:00

6,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:15:04

6,45 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:21:46

6,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:21:50

6,35 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:21:54

6,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:21:58

6,25 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:22:02

6,20 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:05

6,15 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:22:08

6,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:11

6,05 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:22:14

6,00 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:17

5,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:22:21

5,90 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:22:25

5,85 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:22:29

5,80 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:22:33

5,75 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:24:27

5,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:24:30

5,65 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:24:33

5,72 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

0030 - RODO COM CABO - Base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas
e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre a superfície lisa e plana à primeira
passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base.
Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20 m de comprimento.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

11,33 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:06:45

16,41 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:06:44

16,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:52

47,18 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - Preço 316,4166 % acima do nosso valor de referência.

12/10/2021 - 09:47:10

7,10 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 - 16:32:00

11,20 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido
Válido
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13/10/2021 - 00:06:00

14,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:15:52

11,33 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:18:09

7,11 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:19:49

7,00 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Cancelado - 13/10/2021 11:22:57

13/10/2021 - 11:21:46

6,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:25:37

6,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:29:53

6,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:30:23

6,80 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:31:28

6,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:19

6,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:32:22

6,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:52

6,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:32:56

6,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:14

6,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:33:17

6,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:57

6,35 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:35:00

6,30 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:35:18

6,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:35:21

6,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:36:57

6,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:37:01

6,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:49

6,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:37:52

5,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:38:51

5,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0031 - SABÃO EM BARRA 1KG - embalado em saco plástico, contendo 1 unidade. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

6,60 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:07:10

15,95 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:09:45

7,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:52

9,81 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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12/10/2021 - 09:48:52

5,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:32:39

5,55 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

8,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:05

6,60 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:24:11

5,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:25:48

5,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:27:55

5,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:28:59

5,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:30:40

5,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:18

6,91 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:31:58

5,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:32:26

5,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:32:43

5,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:00

5,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:33:12

4,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:33:34

4,90 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:34:24

4,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:35:05

4,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:35:43

4,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:36:40

4,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:37:02

4,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:37:58

4,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:38:43

4,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:39:11

4,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:39:35

4,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:44

4,10 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:41:09

4,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:42:11

4,00 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:42:23

3,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:43:47

3,90 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0032 - SABÃO EM PO - 500G
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

4,21 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:07:29

8,15 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:11:58

7,50 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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11/10/2021 - 17:39:55

4,05 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:49:59

2,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:33:09

5,50 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:13

4,21 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:23:58

3,99 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:31:26

3,53 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:31:30

3,52 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:32:02

2,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:32:05

2,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:40

2,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:32:43

2,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:47

2,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:32:50

2,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:05

2,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:33:08

2,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:33:57

2,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:34:35

1,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:34:39

1,96 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:36:35

1,90 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:38:08

1,85 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0033 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 100 L - PACOTE C/ 5 - Capacidade para 100l, alta resistência, pacote com 5 unidades
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

4,83 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:09:14

6,35 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:12:26

3,50 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:55

3,18 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:51:17

4,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:33:42

6,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:21

4,83 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:24:27

3,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:24:30

2,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:25:47

2,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:31:39

2,75 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido
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13/10/2021 - 11:31:40

2,74 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:32:05

2,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:52

2,40 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:32:56

2,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:43

2,30 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:46

2,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:54

2,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:33:59

2,15 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:29

2,10 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:34:32

2,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:39

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:42

1,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:35:51

1,90 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:35:54

1,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:08

1,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:37:12

1,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:39:05

1,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:39:08

1,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:39:56

1,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:39:59

1,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:11

1,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:14

1,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:36

1,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:41:45

1,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:42:05

1,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:43:12

1,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:43:24

1,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:45:01

1,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:45:35

1,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0034 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 200 L - PACOTE C/ 5 - Capacidade para 200l, alta resistência, pacote com 5 unidade.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

7,43 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 17:12:53

3,80 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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11/10/2021 - 17:39:55

9,04 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:52:14

7,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:34:08

7,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

8,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:29

7,43 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:05

3,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:57

3,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:01

3,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:48

3,60 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:52

3,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:59

3,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:02

3,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:45

3,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:49

3,40 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:36:04

3,10 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:13

3,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:37:16

2,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:38:41

2,90 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:38:44

2,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:02

2,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:41:11

2,75 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:41:35

2,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:43:04

2,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:43:10

2,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:44:48

2,55 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:45:00

2,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:46:54

2,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:47:10

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:48:30

2,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:48:50

2,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:49:39

2,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:49:50

2,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:50:46

2,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:06

2,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:51:28

2,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:44

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0035 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 30 L - PACOTE C/ 10 - Capacidade para 30L, alta resistência, pacote com 10 unidades.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

3,83 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:09:26

6,35 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:13:15

2,90 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:54:52

3,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:34:31

3,50 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:37

3,83 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:05

2,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:10

2,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:32:13

2,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:01

2,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:04

2,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:04

2,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:08

2,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:50

2,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:53

2,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:35:57

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:36:00

2,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:19

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:37:22

1,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:38:48

1,90 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:38:51

1,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:22

1,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:25

1,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:44

1,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:47

1,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:54

1,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:57

1,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:41:14

1,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:41:17

1,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:41:40

1,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:42:58

1,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:43:15

1,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:44:40

1,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:44:54

1,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:46:44

1,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:46:53

1,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0036 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 50 L - PACOTE C/ 10 - Capacidade para 50l, alta resistência, pacote com 10 unidades.
Página 173 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

4,20 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:09:36

6,35 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

11/10/2021 - 17:13:36

2,90 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

11/10/2021 - 17:39:55

6,91 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

12/10/2021 - 09:54:18

3,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:35:02

4,20 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

4,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:47

4,20 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:05

2,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:32:20

2,80 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Válido

13/10/2021 - 11:32:23

2,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:33:06

2,70 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:09

2,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:08

2,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:12

2,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:23

2,50 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:34:26

2,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:34:54

2,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:34:57

2,35 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:36:01

2,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:36:04

2,25 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:23

2,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:37:26

1,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:37:29

2,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:38:53

1,90 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:38:57

1,85 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:28

1,80 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:31

1,75 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:50

1,70 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:40:53

1,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:40:59

1,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:41:02

1,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
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13/10/2021 - 11:41:44

1,50 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:41:47

1,45 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:42:12

1,40 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:43:40

1,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:43:54

1,30 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:45:37

1,25 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:45:58

1,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:47:46

1,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:47:57

1,10 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0037 - SODA CAUSTICA 300G - tipo escama, embalada em potes de 300g, composta de hidróxido de sódio.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

7,33 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

12/10/2021 - 09:55:47

8,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:35:31

11,20 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

8,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:16:57

7,33 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:28:28

7,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:29:51

7,10 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:30:55

7,05 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:31:36

7,00 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:33:11

6,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:33:24

6,90 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 11:34:23

6,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:36:00

6,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:36:14

6,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:37:34

6,55 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:39:25

6,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:40:37

6,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:42:02

6,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:43:34

6,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:43:47

6,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:45:23

6,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:45:33

6,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

0038 - TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADE - Produzia em polipropileno nao tecido, na cor branca, com fechamento por
elastico, indicaçoes: destinados a exames, procedimentos e proteçao em geral, pacote com 100 unidades.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

44,00 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

11/10/2021 - 17:14:16

28,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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11/10/2021 - 17:39:55

17,01 (proposta) 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 00:06:00

30,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:17:04

44,00 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 03:26:35

44,00 (proposta) 07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

Válido

13/10/2021 - 11:42:41

16,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:42:44

16,90 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:45:14

16,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:45:17

16,80 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:47:51

16,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:47:54

16,70 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47
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13/10/2021 - 11:48:02

16,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:48:05

16,60 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:48:24

16,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:48:28

16,50 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:49:08

16,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:49:11

16,40 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:49:26

16,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:49:29

16,30 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:49:45

16,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:49:48

16,20 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:49:55

16,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:49:58

16,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:50:06

16,05 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:50:10

16,00 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:51:15

15,95 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:51:18

15,90 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:51:48

15,85 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:51:51

15,80 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:52:14

15,75 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:52:17

15,70 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:52:42

15,65 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:52:45

15,60 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:53:08

15,55 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:53:11

15,50 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:53:45

15,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:53:48

15,40 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:53:56

15,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:53:59

15,30 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:54:12

15,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:54:15

15,20 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:54:29

15,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:54:33

15,10 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

13/10/2021 - 11:54:45

15,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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13/10/2021 - 11:54:48

14,95 05.860.709/0001-80 - DIAGNOSTICA
BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA
ME

Cancelado - A Licitante apresentou certidão do FGTS com
enquadramento de ME em desacordo com o seu enquadramento atual
em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado
como DEMAIS, indicando que esta é uma empresa de médio ou grande
porte. Salienta-se que a licitante, em seus documentos, não apresentou
Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela
não pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias
empresariais. De acordo com acordo com as normas vigentes, é sabido
que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou
reenquadramento, estas alterações devem ser informadas a todos os
órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA - FGTS (CRF) - um
deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva
à presunção de que a empresa pode estar usando os benefícios de ME
ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei. Ademais, salientase que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para o
fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens
arrematados pela empresa. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "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". 14/10/2021 18:00:47

0039 - TUBO MARROM PVC SOLDAVEL BARRA 20MM OU 1/2 - Tubos e conexoes soldaveis fabricado em PVC, na cor
marrom, suporta até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20ºC.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

34,97 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

12/10/2021 - 09:57:17

20,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

28,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

0040 - VASSOURA DE CIPÓ COM CABO - Cabo de madeira, medida da base entre 24 e 27 centímetros, com base de madeira
pintado, contendo rosca para o cabo.
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

8,83 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

08/10/2021 - 12:10:03

91,76 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Situação
Válido
Cancelado - Preço 939,1846 % acima do nosso valor estimado, máximo
aceitável para este certame.

11/10/2021 - 17:14:42

9,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 09:58:15

5,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:36:04

7,50 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00
13/10/2021 - 00:17:16

10,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO
8,83 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido
Válido

13/10/2021 - 11:50:57

5,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:14

5,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:51:34

5,35 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:49

5,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:52:32

5,15 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:52:48

5,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:53:09

4,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:54:21

4,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:55:56

4,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:56:23

4,60 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:57:48

4,55 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:57:59

4,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:58:54

4,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0041 - VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO - com cerdas de material reciclado (garrafa Pet) com espessura fina, base em
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madeira resistente, de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, à base deverá ser firme e resistente,
cabo de madeira medindo 1,50m.
Data

Valor CNPJ

Situação

06/10/2021 - 15:53:56

12,83 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

Válido

08/10/2021 - 12:10:40

70,59 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Cancelado - Preço 450,1949 % acima do nosso valor estimado.

11/10/2021 - 17:15:27

15,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

12/10/2021 - 10:00:28

9,50 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
Válido

12/10/2021 - 16:36:59

16,00 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

15,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:17:29

12,83 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:47:15

9,45 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:48:03

9,40 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:48:37

9,35 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:49:35

9,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:50:02

9,20 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:50:24

9,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:50:36

9,05 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:50:50

9,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:50:53

8,95 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:51:24

8,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:51:28

8,65 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:51:36

8,60 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:51:39

8,55 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:51:43

8,50 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:58

8,30 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:52:08

8,25 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:52:36

8,20 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:52:57

8,15 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:53:14

8,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:53:51

8,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

13/10/2021 - 11:55:02

7,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

0042 - VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO - com cabo de madeira reforçado e cerdas bem fixadas e cheia e resistentes Nº 4.
Data

Valor CNPJ

06/10/2021 - 15:53:56

7,63 (proposta) 36.620.827/0001-45 - P R S DE
CASTRO EIRELI

08/10/2021 - 12:10:50

25,06 (proposta) 34.385.304/0001-36 - SQUADRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Situação
Válido
Cancelado - Preço 228,4404 % acima do nosso valor estimado.

11/10/2021 - 17:16:00

7,50 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

12/10/2021 - 10:01:28

5,00 (proposta) 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

12/10/2021 - 16:37:21

7,50 (proposta) 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 00:06:00

8,00 (proposta) 07.551.866/0001-30 - C. DE O. BRITO

Válido

13/10/2021 - 00:17:37

7,63 (proposta) 03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

Válido

13/10/2021 - 11:51:11

4,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:51:39

4,70 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido
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13/10/2021 - 11:52:02

4,65 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:52:54

4,50 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:53:31

4,45 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:54:27

4,25 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:55:13

4,20 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:55:29

4,10 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:56:33

4,05 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

13/10/2021 - 11:57:14

4,00 19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

Válido

13/10/2021 - 11:58:17

3,95 07.797.480/0001-02 - F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0023

14/10/2021 - 17:04:41

07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

CERTIDÃO DA RECEITA ESTADUAL
(1).pdf

0001

15/10/2021 - 10:13:25

07.797.480/0001-02 - F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Proposta de Preço.pdf

0023

15/10/2021 - 10:14:36

07.536.971/0001-08 - D D RASCH
COMERCIO DE COSMETICOS

PROPOSTA CONSOLIDADA SEMED.pdf

0001

15/10/2021 - 11:21:12

07.797.480/0001-02 - F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Proposta de Preço.pdf

0001

15/10/2021 - 11:35:50

07.797.480/0001-02 - F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Proposta de Preço.pdf

0001

15/10/2021 - 11:52:23

07.797.480/0001-02 - F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Proposta de Preço.pdf

0016

15/10/2021 - 11:52:46

03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

PROPOSTA CONSOLIDADA - 15.10.2021
- ASS DIGITAL.pdf

0002

15/10/2021 - 12:26:52

24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

PROPOSTA - NOVA - Assinado.pdf

0005

15/10/2021 - 12:33:22

19.295.292/0001-65 - E C GEMAQUE
EIRELI

PROPOSTA .pdf

0016

19/10/2021 - 09:49:27

03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

FEDERAL 17.04.2022.pdf

0016

22/10/2021 - 11:07:10

03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

CND FEDERAL 17.04.2022.pdf

0016

22/10/2021 - 11:07:10

03.075.858/0001-03 - A.NETO DOS
SANTOS - EPP

FGTS 19.11.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:03

Elidiane Carvalho
Gemaque

8716701

PC/PA

15/01/2020

-

RG

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:03

Elidiane Carvalho
Gemaque

19295292000165

RECEITA
FEDERAL

28/09/2021

-

CNPJ

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:05

Elidiane Carvalho
Gemaque

702021080996093-0

SEFAZ/PA

28/09/2021

27/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:07

Elidiane Carvalho
Gemaque

2428/2021

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ORIXIMINA

29/07/2021

27/10/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:09

Elidiane Carvalho
Gemaque

29701199/2021

MINISTERIO
TRABALHO

28/09/2021

26/03/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:10

Elidiane Carvalho
Gemaque

01

FORUM DE
ORIXIMINA

29/07/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA
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E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:12

Elidiane Carvalho
Gemaque

PA2021/00006672

CONSELHO DE
CONTABILIDADE
DO PARÁ

29/09/2021

28/12/2021

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:13

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

PREFEITURA
MUNICIPAL

18/02/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:14

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:15

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

RECEITA
FEDERAL

20/05/2021

16/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:19

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

26/11/2020

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:21

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

SEFAZ/PA

28/09/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

E C GEMAQUE
EIRELI

05/10/2021 11:27

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

04/10/2021

02/11/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

S. A. MELO

07/10/2021 15:14

Simone Apoliano
Melo

6801370

SSP

02/10/2009

-

RG

S. A. MELO

07/10/2021 15:15

Simone Apoliano
Melo

000

RECEITA
FEDERAL

07/10/2021

-

CNPJ

S. A. MELO

07/10/2021 15:17

Simone Apoliano
Melo

-

SEFA/PARÁ

07/10/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

S. A. MELO

07/10/2021 15:25

Simone Apoliano
Melo

-

SECRETARIA DE
FINANÇAS

19/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

S. A. MELO

07/10/2021 15:31

Simone Apoliano
Melo

702021080589557-2

SEFA/PARÁ

05/05/2021

01/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

S. A. MELO

07/10/2021 15:32

Simone Apoliano
Melo

2460/2021

SECRETARIA DE
FINANÇAS

09/08/2021

07/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

S. A. MELO

07/10/2021 15:37

Simone Apoliano
Melo

14855174/2021

TST

05/05/2021

31/10/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

S. A. MELO

07/10/2021 15:38

Simone Apoliano
Melo

-

DIVERSOS

08/10/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

S. A. MELO

07/10/2021 15:41

Simone Apoliano
Melo

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

S. A. MELO

07/10/2021 15:42

Simone Apoliano
Melo

-

RECEITA
FEDERAL

09/06/2021

06/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

S. A. MELO

07/10/2021 15:44

Simone Apoliano
Melo

-

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

04/10/2021

02/11/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

S. A. MELO

07/10/2021 15:44

Simone Apoliano
Melo

-

-

07/10/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

S. A. MELO

11/10/2021 12:26

Simone Apoliano
Melo

000

FÓRUM

08/10/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

S. A. MELO

11/10/2021 12:27

Simone Apoliano
Melo

000

CRC

11/10/2021

11/10/2021

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

S. A. MELO

11/10/2021 21:02

Simone Apoliano
Melo

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL
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S. A. MELO

11/10/2021 21:03

Simone Apoliano
Melo

-

-

13/10/2021

-

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

S. A. MELO

11/10/2021 21:03

Simone Apoliano
Melo

-

-

13/10/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

S. A. MELO

11/10/2021 21:04

Simone Apoliano
Melo

-

-

13/10/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

S. A. MELO

11/10/2021 21:04

Simone Apoliano
Melo

-

-

13/10/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:28

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:28

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

13/10/2021

-

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

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:29

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

13/10/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:30

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

13/10/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:31

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

-

13/10/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

E C GEMAQUE
EIRELI

12/10/2021 10:50

Elidiane Carvalho
Gemaque

-

PESSOA
JURIDICA

12/10/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:31

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

3873675

DETRAN

08/10/2020

-

RG

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:32

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

07797480000102

RECEITA
FEDERAL

12/10/2021

-

CNPJ

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:33

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

702021081031377-2

SEFA

12/10/2021

10/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:34

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

2479/2021

PREFEITURA

12/08/2021

10/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:34

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

35728226/2021

TSJ

12/10/2021

09/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:35

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

001

FORUM

13/08/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:37

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

PA/2021/00006961

CRC-PA

12/10/2021

10/01/2022

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:39

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

DEMAIS

23/01/2019

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:41

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

PREFEITURA

12/02/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:41

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

RECEITA
FEDERAL

18/08/2021

14/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:42

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

12/10/2021

03/11/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:42

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

28/01/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO
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F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:51

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 15:52

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

SEFA

12/10/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 16:09

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

13/10/2021

-

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

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 16:09

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

13/10/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 16:10

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

13/10/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 16:10

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

13/10/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

F J D DE
OLIVEIRA
COMERCIO

12/10/2021 16:23

Fabiola Juliana
Duarte de Oliveira

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:26

Edinaldo

00407001109

DENATRAN

14/05/2019

-

RG

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:26

Edinaldo

03.075.858/0001-03

RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

20/08/2021

-

CNPJ

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:27

Darci Delmar
Rasch

8098931

PC/PA

14/01/2015

-

RG

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:27

Edinaldo

-

PREFEITURA DE
SANTAREM

08/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:28

Edinaldo

-

-

29/04/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:28

Edinaldo

-

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

20/08/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:30

Edinaldo

702021080754421-1

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

03/07/2021

30/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:31

Edinaldo

I3O3.T6I1.744.UP73

PREFEITURA DE
SANTAREM

31/08/2021

29/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:31

Darci Delmar
Rasch

07.536.971/0001-08

RECEITA
FEDERAL

08/08/2005

-

CNPJ

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:32

Edinaldo

25663554/2021

JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/08/2021

15/02/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:33

Edinaldo

-

RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

14/04/2021

11/10/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:35

Edinaldo

-

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

02/10/2021

31/10/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:36

Edinaldo

09011408686487

TRIBUNALDE
JUSTIÇA DO
ESTADO

01/09/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:36

Darci Delmar
Rasch

15.248.086-2

SEFA/PA

24/08/2021

20/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:36

Edinaldo

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:38

Edinaldo

-

-

13/10/2021

-

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

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:38

Edinaldo

-

-

13/10/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
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A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:39

Edinaldo

-

-

13/10/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:39

Edinaldo

-

-

13/10/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:40

Darci Delmar
Rasch

1072014

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ORIXIMINÁ

24/08/2021

22/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

12/10/2021 19:40

Edinaldo

-

PREFEITURA DE
ÓBIDOS

14/05/2014

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:42

Darci Delmar
Rasch

22443780/2021

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

22/07/2021

17/01/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 19:45

Darci Delmar
Rasch

00000000000

PODER
JUDICIARIO

13/08/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

12/10/2021 23:41

Darci Delmar
Rasch

PA/2021/00005818

CRC/PA

20/08/2021

21/11/2021

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

A.NETO DOS
SANTOS - EPP

13/10/2021 00:10

Antonio Neto dos
Santos

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 00:38

Darci Delmar
Rasch

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 01:11

Darci Delmar
Rasch

-

-

13/10/2021

-

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

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 01:17

Darci Delmar
Rasch

-

ATESTADO DE
CAPACIDADE
TECNICA

10/08/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 01:24

Darci Delmar
Rasch

-

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ORIXIMINÁ

18/02/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 01:26

Darci Delmar
Rasch

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 02:03

Darci Delmar
Rasch

-

-

13/10/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 02:07

Darci Delmar
Rasch

-

MF

26/07/2021

22/01/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 02:22

Darci Delmar
Rasch

-

CAIXA

25/09/2021

24/10/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 02:24

Darci Delmar
Rasch

-

-

03/08/2005

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 02:54

Darci Delmar
Rasch

-

-

13/10/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 03:00

Darci Delmar
Rasch

-

SEFAZ

13/09/2005

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

D D RASCH
COMERCIO DE
COSMETICOS

13/10/2021 03:18

Darci Delmar
Rasch

-

-

13/10/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
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A.NETO DOS
SANTOS - EPP

13/10/2021 08:21

Edinaldo

PA/2021/00006966

CRC

12/10/2021

11/01/2022

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

Inabilitados
Data

Fornecedor

CNPJ

Detalhe

14/10/2021 - 16:12:29

D D RASCH COMERCIO DE
COSMETICOS

07.536.971/0001-08

Item 0003 - ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G

Desclassificação: Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em negociação aberta no sistema.
14/10/2021 - 16:59:00

F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

07.797.480/0001-02

Item 0025 - PANO DE CHÃO,TIPO SACO DE ALGODÃO CRU,MED:80X60CM

Desclassificação: O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e confirmou em negociação aberta no sistema.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

25/10/2021 - 09:58

--

--

Chat
Data

Apelido

Frase

13/10/2021 - 09:15:52

Pregoeiro

Licitantes, bom dia!

13/10/2021 - 09:17:02

Pregoeiro

Sejam bem-vindos a este certame que visa a aquisição de materiais de consumo diversos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de educação de Oriximiná.

13/10/2021 - 09:22:21

Pregoeiro

Iniciaremos a análise das propostas, ressaltando que propostas podem ser desclassificadas, com base no
Art. 28 do Decreto 10.024/2019 que diz: O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Alertamos também que
os licitantes devem permanecer sem identificação até o final da fase de lances e que se identificar anmt

13/10/2021 - 09:23:22

Pregoeiro

Reiteramos que a identificação dos licitantes antes do final da fase de lances pode implicar em aplicação das
penalidades previstas em lei. Boa sessão a todos!

13/10/2021 - 09:23:26

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

13/10/2021 - 09:32:01

Sistema

O item 0001 teve uma proposta de R$ 5,29 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:32:01

Sistema

Motivo: Preço muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 09:33:39

Sistema

O item 0002 teve uma proposta de R$ 16,76 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:33:39

Sistema

Motivo: Preço muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 09:46:08

Sistema

O item 0004 teve uma proposta de R$ 8,30 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:46:08

Sistema

Motivo: Preço muito abaixo do nosso valor de referência com alto risco de preço inexequível e de trazer
transtornos futuros tanto na fase de lances quanto numa possível execução contratual.

13/10/2021 - 09:48:54

Sistema

O item 0006 teve uma proposta de R$ 13,55 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:48:54

Sistema

Motivo: Preço quase 90% acima do nosso valor estimado para o produto que é o máximo aceitável.

13/10/2021 - 09:52:44

Sistema

O item 0007 teve uma proposta de R$ 20,47 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:52:44

Sistema

Motivo: Preço muito acima do nosso valor de referência (109,0909 %).

13/10/2021 - 09:54:01

Sistema

O item 0009 teve uma proposta de R$ 3,71 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:54:01

Sistema

Motivo: Preço muito acima do nosso valor de referência, quase 90%.

13/10/2021 - 10:06:13

Sistema

O item 0012 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:06:13

Sistema

Motivo: Preço 122,2222 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:07:26

Sistema

O item 0013 teve uma proposta de R$ 65,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:07:26

Sistema

Motivo: Preço 104,7244 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:13:40

Sistema

O item 0014 teve uma proposta de R$ 2,80 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:13:40

Sistema

Motivo: Preço 194,7368 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:13:58

Sistema

O item 0014 teve uma proposta de R$ 3,81 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:13:58

Sistema

Motivo: Preço 301,0526 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:14:44

Sistema

O item 0015 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:14:44

Sistema

Motivo: Preço 98,8072 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:15:18

Sistema

O item 0015 teve uma proposta de R$ 17,66 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:15:18

Sistema

Motivo: Preço 251,0934 % acima do nosso valor estimado.
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13/10/2021 - 10:16:32

Sistema

O item 0017 teve uma proposta de R$ 12,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:16:32

Sistema

Motivo: Preço 312,3711 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:17:02

Sistema

O item 0017 teve uma proposta de R$ 6,18 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:17:02

Sistema

Motivo: Preço 112,3711 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:22:15

Sistema

O item 0018 teve uma proposta de R$ 3,73 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:22:15

Sistema

Motivo: Preço mais de 90% abaixo do nosso valor estimado. Alto risco de preço inexequível com grande
possibilidade de trazer transtornos futuros em uma possível execução contratual.

13/10/2021 - 10:26:04

Sistema

O item 0021 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:26:04

Sistema

Motivo: Preço 837,2071% acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:28:12

Sistema

O item 0023 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:28:12

Sistema

Motivo: Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto risco de ser inexequível e grande
possibilidade de trazer transtornos futuros para ambas as partes.

13/10/2021 - 10:28:24

Sistema

O item 0023 teve uma proposta de R$ 12,64 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:28:24

Sistema

Motivo: Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto risco de ser inexequível e grande
possibilidade de trazer transtornos futuros para ambas as partes.

13/10/2021 - 10:28:36

Sistema

O item 0023 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:28:36

Sistema

Motivo: Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto risco de ser inexequível e grande
possibilidade de trazer transtornos futuros para ambas as partes.

13/10/2021 - 10:28:49

Sistema

O item 0023 teve uma proposta de R$ 32,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:28:49

Sistema

Motivo: Preço muito abaixo do nosso valor de referência, com alto risco de ser inexequível e grande
possibilidade de trazer transtornos futuros para ambas as partes.

13/10/2021 - 10:30:15

Sistema

O item 0025 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:30:15

Sistema

Motivo: Preço (mais de 170%) muito acima do nosso valor de referência, o máximo aceitável para este
certame.

13/10/2021 - 10:30:54

Sistema

O item 0025 teve uma proposta de R$ 17,82 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:30:54

Sistema

Motivo: Preço (mais de 226%) acima do nosso valor de referência, máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 10:32:44

Sistema

O item 0026 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:32:44

Sistema

Motivo: Preço (373,9336 %) muito acima do nosso valor de referência, máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 10:33:02

Sistema

O item 0026 teve uma proposta de R$ 12,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:33:02

Sistema

Motivo: Preço (184%) muito acima do nosso valor de referência, máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 10:35:26

Sistema

O item 0026 teve uma proposta de R$ 3,10 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:35:26

Sistema

Motivo: Marca ofertada incompatível com as especificações do item.

13/10/2021 - 10:39:18

Sistema

O item 0027 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:39:18

Sistema

Motivo: Preço (320,1681 %) acima do nosso valor de referência, máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 10:40:48

Sistema

O item 0030 teve uma proposta de R$ 47,18 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:40:48

Sistema

Motivo: Preço 316,4166 % acima do nosso valor de referência.

13/10/2021 - 10:43:34

Sistema

O item 0040 teve uma proposta de R$ 91,76 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:43:34

Sistema

Motivo: Preço 939,1846 % acima do nosso valor estimado, máximo aceitável para este certame.

13/10/2021 - 10:44:16

Sistema

O item 0041 teve uma proposta de R$ 70,59 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:44:16

Sistema

Motivo: Preço 450,1949 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:44:48

Sistema

O item 0042 teve uma proposta de R$ 25,06 cancelada pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:44:48

Sistema

Motivo: Preço 228,4404 % acima do nosso valor estimado.

13/10/2021 - 10:44:57

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/10/2021 - 10:44:58

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.

13/10/2021 - 10:44:58

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/10/2021 - 10:44:58

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.

13/10/2021 - 10:47:49

Pregoeiro

Iniciaremos a fase de lances. Solicitamos que os licitantes fiquem atentos aos lances ofertados para evitar
lances irrisórios, simbólicos, com preços inexequíveis, visando a garantia da competitividade e de uma
disputa sadia entre os licitantes.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

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

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

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

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

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

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:48:06

Sistema

O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:58:07

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

13/10/2021 - 10:58:19

Sistema

O item 0008 foi encerrado.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 10:58:28

Sistema

O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:06:39

Sistema

O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:08:28

Sistema

O item 0013 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:08:58

Sistema

O item 0007 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:09:01

Sistema

O item 0009 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:10:22

Sistema

O item 0010 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:11:11

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:11:47

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:11:49

Sistema

O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:12:53

Sistema

O item 0012 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:13:37

Sistema

O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:14:41

Sistema

O item 0014 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:15:33

Sistema

O item 0015 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:16:39

Sistema

O item 0018 foi encerrado em situação de empate.

13/10/2021 - 11:16:39

Sistema

O item 0019 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

13/10/2021 - 11:16:39

Sistema

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0019 até 13/10/2021 às 11:21:39.

13/10/2021 - 11:17:03

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:18:30

Sistema

O item 0020 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:20:18

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 7,00 para o item 0030 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2021 - 11:21:37

Sistema

O item 0011 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

13/10/2021 - 11:21:37

Sistema

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 26,60 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0011 até 13/10/2021 às 11:26:37.

13/10/2021 - 11:21:40

Sistema

O item 0019 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

13/10/2021 - 11:21:40

Sistema

O item 0019 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:22:19

Sistema

O item 0030 foi suspenso pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:22:57

Sistema

O pedido de cancelamento do lance de R$ 7,00 para o item 0030 foi aprovado pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:17

Sistema

O item 0016 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:23:19

Sistema

O item 0030 foi reaberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:38

Sistema

O item 0028 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:23:50

Sistema

O item 0017 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:23:55

Sistema

O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:25:35

Sistema

O item 0022 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:25:38

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:25:47

Sistema

O item 0021 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:26:33

Sistema

O item 0024 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:26:33

Sistema

O item 0029 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

13/10/2021 - 11:26:33

Sistema

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,70 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 13/10/2021 às 11:31:33.

13/10/2021 - 11:26:39

Sistema

O item 0011 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

13/10/2021 - 11:26:39

Sistema

O item 0011 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:30:16

Sistema

O item 0006 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:30:49

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,25 para o item 0025 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/10/2021 - 11:31:34

Sistema

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,72 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 13/10/2021 às 11:36:34.

13/10/2021 - 11:31:43

Sistema

O item 0025 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:34:32

Sistema

O item 0027 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:35:23

Sistema

O item 0026 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:36:35

Sistema

O item 0029 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

13/10/2021 - 11:36:35

Sistema

O item 0029 foi encerrado.
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13/10/2021 - 11:40:09

Sistema

O item 0032 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:40:51

Sistema

O item 0030 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:42:13

Sistema

O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:42:28

Sistema

O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:42:28

Sistema

O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:42:28

Sistema

O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:42:28

Sistema

O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 11:45:47

Sistema

O item 0031 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:47:35

Sistema

O item 0033 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:47:35

Sistema

O item 0037 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:48:54

Sistema

O item 0035 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:49:57

Sistema

O item 0036 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:52:15

Sistema

O item 0039 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:53:46

Sistema

O item 0034 foi encerrado.

13/10/2021 - 11:56:50

Sistema

O item 0038 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

13/10/2021 - 11:56:50

Sistema

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 15,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0038 até 13/10/2021 às 12:01:50.

13/10/2021 - 11:57:02

Sistema

O item 0041 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:00:18

Sistema

O item 0042 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:00:54

Sistema

O item 0040 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:01:36

Sistema

O item 0023 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:01:51

Sistema

O item 0038 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

13/10/2021 - 12:01:51

Sistema

O item 0038 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:02:15

Sistema

Desempate realizado para o item 0018 tem como vencedor o fornecedor com token 16

13/10/2021 - 12:02:15

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 16, 3

13/10/2021 - 12:02:18

Sistema

O item 0018 foi encerrado.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0001 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 1,20.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0002 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 5,35.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0003 teve como arrematante D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS - ME com valor unitário de
R$ 5,65.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0004 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 15,85.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0005 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0006 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 3,35.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0007 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,90.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0008 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 2,85.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0009 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 1,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0010 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 27,50.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0011 teve como arrematante DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 26,55.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0012 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0013 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 14,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0014 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 0,25.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0015 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,40.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0016 teve como arrematante A.NETO DOS SANTOS - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,45.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0017 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 1,40.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0018 teve como arrematante A.NETO DOS SANTOS - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 38,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0019 teve como arrematante DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 2,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0020 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,75.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0021 teve como arrematante R. P FERRAGENS LTDA - ME com valor unitário de R$ 4,40.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0022 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 29,85.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0023 teve como arrematante NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI EPP/SS com valor unitário de R$ 13,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0024 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 0,95.
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13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0025 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 0,25.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0026 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 1,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0027 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 2,35.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0028 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 24,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0029 teve como arrematante DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 5,65.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0030 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,60.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0031 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 3,90.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0032 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 1,85.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0033 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 1,10.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0034 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 2,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0035 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 1,10.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0036 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 1,10.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0037 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0038 teve como arrematante DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 14,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0039 teve como arrematante E C GEMAQUE EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,50.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0040 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 4,45.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0041 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 7,95.

13/10/2021 - 12:03:00

Sistema

O item 0042 teve como arrematante F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 3,95.

13/10/2021 - 12:08:15

Pregoeiro

Licitantes, iniciaremos agora a análise de documentos das empresas arrematantes. Considerando que essa
é uma fase um pouco prolongada, suspenderemos a sessão por hora e convocamos todos para retornarmos
às 15:30h.

13/10/2021 - 16:45:22

Sistema

O fornecedor NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI foi inabilitado no
processo.

13/10/2021 - 16:45:22

Sistema

Motivo: A licitante apresentou Certidão Referente aos Tributos Estaduais em documento corrompido, que não
possível de ser aberto, logo o licitante não cumpriu com o item 10.6.4 do Edital; também não apresentou a
Certidão Negativa de Falência ou Concordata não cumprindo com o item 10.7.1; também apresentou o
Balanço Patrimonial sem o devido registro na junta comercial e a certidão do contador que assinou o balanço
em desacordo a Resolução CFC nº 1.402/2012, solicitada no item 10.7.5, cuja certidão é específica para
assinar trabalhos técnicos como balanços patrimoniais, livros diários e editais de licitações. Ademais, a
licitante apresentou apenas um (01) atestado de capacidade técnica não cumprindo totalmente o que
estabelece o item 10.8.1 que solicita dois (02); também apresentou o CNPJ com emissão de 15/01/2021 em
desacordo com o item 10.11 que estabelece "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos... (CONTINUA)

13/10/2021 - 16:45:22

Sistema

(CONT. 1) que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas". Inabilitação
fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

13/10/2021 - 16:45:22

Sistema

O fornecedor NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI foi inabilitado para o
item 0023 pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 16:45:22

Sistema

O item 0023 tem como novo arrematante CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI com valor unitário de R$
14,00.

13/10/2021 - 17:20:56

Sistema

O fornecedor R. P FERRAGENS LTDA foi inabilitado no processo.

13/10/2021 - 17:20:56

Sistema

Motivo: A licitante não cumpriu com o item 10.7.5, pois não apresentou a certidão do contador que assinou o
balanço patrimonial. Ademais, embora a licitante tenha apresentado 03 atestados de capacidade técnica,
apenas um (01) é compatível com o objeto deste certame que por sinal não abrange o item arrematado que
se esquadra em equipamento de proteção e segurança, não cumprindo totalmente o que estabelece o item
10.8.1 que solicita dois (02) atestados; também apresentou o CNPJ (item 10.6.1) e prova no cadastro de
contribuinte estadual (item 10.6.2) com data de emissão em desacordo com o item 10.11 que estabelece
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os
documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas". A licitante também não
cumpriu com o item 10.9.2 ao não apresenta O ANEXO V -... (CONTINUA)

13/10/2021 - 17:20:56

Sistema

(CONT. 1) CARTA DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. Inabilitação fundamentada pelo
item 10.19 que diz: "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" e amparada pelo
Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.

13/10/2021 - 17:20:56

Sistema

O fornecedor R. P FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 17:20:56

Sistema

O item 0021 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 4,45.

13/10/2021 - 18:17:01

Pregoeiro

Licitantes, suspenderemos a sessão por hoje e convocamos todos para retornarmos amanhã, 14/10, às 09h.

14/10/2021 - 09:43:08

Pregoeiro

Licitantes, bom dia! Sejam bem-vindos. Continuaremos esta sessão com a análise de documentos.
Solicitamos que todos permaneçam logados e atentos aos chamados e prazos.

14/10/2021 - 13:54:04

Sistema

O fornecedor CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI foi inabilitado no processo.
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14/10/2021 - 13:54:04

Sistema

Motivo: A licitante apresentou Certidão do Contador que assinou o Balanço Patrimonial, portanto não cumpriu
com o item 10.7.5, também não apresentou os índices contábeis solicitados no item 10.7.6, não cumpriu em
sua totalidade com o item 10.8.1 ao apresentar apenas 01 atestado de capacidade técnica assinado, o
atestado que não está assinado não tem validade, é um documento apócrifo, pelas normas jurídicas, um
documento apócrifo é aquele que não tem origem conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou
que não está autenticado. A licitante também não apresentou o ANEXO IV (CARTA DE APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, logo não cumpriu com o item 10.9.3 do edital. A licitante também
apresentou certidão de tributos municipal vencida (08/10/2021). Inabilitação fundamentada pelo item 10.19
que diz: "Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o... (CONTINUA)

14/10/2021 - 13:54:04

Sistema

(CONT. 1) pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do
disposto na Lei Complementar 123/2006" e amparada pelo Artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

14/10/2021 - 13:54:04

Sistema

O fornecedor CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 13:54:04

Sistema

O item 0023 tem como novo arrematante D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS com valor unitário de
R$ 26,00.

14/10/2021 - 15:47:23

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:30 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 15:47:23

Sistema

Motivo: Recebemos e-mail da empresa D. D. Rash Comércio de Cosméticos solicitando desistência do item
como segue: Boa tarde, Gostaríamos de solicitar desistência do item 0003 do PE 04/21-SRP-SEMED, Por
motivos de aumentos nos fornecedores o valor ficou

14/10/2021 - 16:07:41

F. D D RASCH COMERCI...

Negociação Item 0003: Boa tarde, Gostaríamos de solicitar desistência do item 0003 do PE 04/21-SRPSEMED, Por motivos de aumentos nos fornecedores o valor ficou inviável para fornecimento.

14/10/2021 - 16:08:21

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 16:08:21

Sistema

Motivo: Licitante, verificamos que seu preço está muito abaixo do nosso valor de referência. Confirma ser
possível entregar o item pelo valor ofertado: R$ 1,20?

14/10/2021 - 16:11:07

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0003.

14/10/2021 - 16:11:07

Sistema

Motivo: Negociação realizada.

14/10/2021 - 16:12:29

Sistema

O fornecedor D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS foi desclassificado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

14/10/2021 - 16:12:29

Sistema

Motivo: Fornecedor solicitou desistência por e-mail e confirmou em negociação aberta no sistema.

14/10/2021 - 16:12:29

Sistema

O item 0003 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 5,70.

14/10/2021 - 16:13:03

F. F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Negociação Item 0001: Confirmamos a entrega dos produtos devido a quantidade de produtos

14/10/2021 - 16:19:56

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 16:46 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 16:19:56

Sistema

Motivo: O licitante solicitou por e-mail a desistência para o item conforme segue: A empresa F J D DE
OLIVEIRA COMERCIO, Inscrita no CNPJ nº 07.797.480/0001-02, vem através deste e-mail, solicitar a
desistência do Item de nº 025 do Pregão Eletrônico SRP

14/10/2021 - 16:31:58

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 17:25 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 16:31:58

Sistema

Motivo: Licitante, verificamos que seu preço está muito abaixo do nosso valor de referência, solicitamos que
confirme se é possível fazer a entrega do produto pelo preço ofertado considerando os custos para a
entrega.

14/10/2021 - 16:33:39

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0025. O prazo é até às 16:56 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 16:34:47

F. F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Negociação Item 0025: A empresa desiste da negociação do Item

14/10/2021 - 16:39:17

F. DIAGNOSTICA BRASI...

Negociação Item 0019: Sr. pregoeiro já estamos com nosso valor mínimo para o item

14/10/2021 - 16:44:25

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 16:44:25

Sistema

Motivo: Licitante, verificamos que sua certidão de tributos estaduais está POSITIVA. Por se tratar de uma
certidão de regularidade fiscal, amparada pela Lei Complementar 123 e suas alterações, solicitamos que,
caso a empresa tenha uma nova certidão negativa ou de regularidade, que seja anexada ao processo de
modo a evitar a abertura dos prazos previstos em lei.

14/10/2021 - 16:45:16

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0025.

14/10/2021 - 16:45:16

Sistema

Motivo: Negociação realizada.

14/10/2021 - 16:59:00

Sistema

O fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 16:59:00

Sistema

Motivo: O fornecedor pediu desistência para o item por e-mail e confirmou em negociação aberta no sistema.

14/10/2021 - 16:59:00

Sistema

O item 0025 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 2,30.

14/10/2021 - 17:00:51

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0019. O prazo é até às 17:25 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 17:00:51

Sistema

Motivo: Licitante, nos confirme se é possível entregar o produto pelo preço ofertado considerando os custos
para entrega e prazo de 05 dias.

14/10/2021 - 17:04:41

Sistema

A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

14/10/2021 - 17:20:24

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0019. O prazo é até às 17:21 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado no processo.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

Motivo: A Licitante apresentou certidão do FGTS com enquadramento de ME em desacordo com o seu
enquadramento atual em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caracterizado como DEMAIS,
indicando que esta é uma empresa de médio ou grande porte. Salienta-se que a licitante, em seus
documentos, não apresentou Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP confirmando que ela não
pode usar os benefícios previstos em Lei para estas categorias empresariais. De acordo com acordo com as
normas vigentes, é sabido que quando uma empresa realiza alterações contratuais ou reenquadramento,
estas alterações devem ser informadas a todos os órgãos fiscalizadores, sendo a CAIXA ECONÔMICA FGTS (CRF) - um deles. A falta de alteração de cadastro no SISTEMA DO FGTS nos leva à presunção de
que a empresa pode estar usando os benefícios de ME ou EPP que não lhes são mais concedidos em Lei.
Ademais, salienta-se que os atestados de capacidade técnica da licitante são todos para... (CONTINUA)
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14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

(CONT. 1) o fornecimento de insumo hospitalar incompatível com 3/4 do itens arrematados pela empresa.
Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 que diz: "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".

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0011
pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O item 0011 tem como novo arrematante E C GEMAQUE EIRELI com valor unitário de R$ 26,60.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0019
pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O item 0019 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 3,00.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0029
pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O item 0029 tem como novo arrematante E C GEMAQUE EIRELI com valor unitário de R$ 5,70.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0038
pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 18:00:47

Sistema

O item 0038 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 15,00.

14/10/2021 - 18:02:20

Pregoeiro

Licitantes, suspendemos a sessão por hoje. Convocamos todos para retornar amanhã, às 09h. Boa noite a
todos!

15/10/2021 - 09:42:45

Pregoeiro

Licitantes, bom dia! Sejam bem-vindos. Solicitaremos o envio das propostas consolidadas. Fiquem atentos
aos prazos.

15/10/2021 - 09:43:48

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 09:43:48

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 09:44:22

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 09:44:22

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 09:45:02

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 09:45:02

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 09:51:04

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 09:51:04

Sistema

Motivo: Licitante, verificamos que sua certidão de tributos federais venceu em 11/10/2021. Por se tratar de
um documento de regularidade fiscal amparado pela Lei Complementar 123 e suas alterações, solicitamos
que, caso a empresa tenha uma nova certidão que esta seja anexa ao processo visando evitar a abertura
dos prazos previstos em Lei.

15/10/2021 - 09:51:30

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 09:51:30

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 10:13:25

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 10:14:36

Sistema

A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 10:36:04

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:36:41

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0023.

15/10/2021 - 10:36:41

Sistema

Motivo: Documento enviado.

15/10/2021 - 10:42:17

Sistema

Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D D RASCH COMERCIO DE
COSMETICOS.

15/10/2021 - 10:48:54

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

15/10/2021 - 10:48:54

Sistema

Motivo: Documento enviado.

15/10/2021 - 11:19:34

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:19:34

Sistema

Motivo: Solicitamos que a licitante envie sua proposta consolidada com data de hoje, pois a anexada está
com a data da proposta inicial.

15/10/2021 - 11:20:37

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:20:37

Sistema

Motivo: Solicitamos que a licitante envie sua proposta consolidada com data de hoje, pois a anexada está
com a data da proposta inicial.

15/10/2021 - 11:21:12

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 11:35:47

F. F J D DE OLIVEIRA
COMERCIO

Documentação Item 0001: Caro Pregoeiro, anexamos a proposta consolidada

15/10/2021 - 11:35:50

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 11:36:11

F. A.NETO DOS SANTOS...

Documentação Item 0016: Srª Pregoeira, entramos em contato com o orgão responsável pela Certidão
Federal, e eles informaram que somente na terça feira estará disponível a emissão do documento por conta
da semana que foi curta por questão do feriado e ponto facultativo, por este motivo estaremos encaminhando
documento na terça feira conforme prevista a informação do orgão.

15/10/2021 - 11:52:23

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 11:52:46

Sistema

A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 11:55:13

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:56 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:57:16

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor A.NETO DOS SANTOS - EPP foi definida
pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 13:57.

15/10/2021 - 11:58:15

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:57 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:58:15

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada em pdf.

15/10/2021 - 11:58:35

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO foi
definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 13:59.

15/10/2021 - 11:59:49

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
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15/10/2021 - 11:59:49

Sistema

Motivo: Documento enviado.

15/10/2021 - 12:00:31

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI foi definida pelo
pregoeiro para 15/10/2021 às 14:00.

15/10/2021 - 12:00:59

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:01 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 12:00:59

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 12:04:33

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida pelo pregoeiro para
15/10/2021 às 14:05.

15/10/2021 - 12:05:19

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 12:05:19

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

15/10/2021 - 12:06:19

Sistema

O fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO enviou uma nova proposta readequada.

15/10/2021 - 12:13:11

Sistema

O fornecedor E C GEMAQUE EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

15/10/2021 - 12:25:04

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO foi
definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 12:26.

15/10/2021 - 12:26:52

Sistema

A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:33:22

Sistema

A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:38:51

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:39 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 12:38:52

Sistema

O fornecedor S. A. MELO enviou uma nova proposta readequada.

15/10/2021 - 12:41:43

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida pelo pregoeiro para
15/10/2021 às 12:42.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:44:55

Sistema

Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 12:45:05

Sistema

Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F J D DE OLIVEIRA COMERCIO.

15/10/2021 - 13:01:09

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI foi definida pelo
pregoeiro para 15/10/2021 às 13:02.

15/10/2021 - 13:04:23

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.
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15/10/2021 - 13:08:57

Sistema

Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

15/10/2021 - 13:23:06

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:24 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 13:50:14

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/10/2021.

15/10/2021 - 13:50:14

Sistema

Motivo: Diligência aberta até 22/10/2021, às 12h, para a empresa apresentar nova certidão conjunta e nova
certidão do FGTS com dados cadastrais atualizados (Reenquadramento empresarial EPP) conforme amparo
legal previsto no Artigo 43º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 (alteração pela LC 155/2016) que
estabelece: "Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado
o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de
2016).

15/10/2021 - 13:52:56

Pregoeiro

Licitantes, o processo não será adjudicado hoje em função de a empresa A. Neto dos Santos ter amparo
legal para apresentação de novas certidões de regularidade fiscal como elencadas na diligência aberta.
Convocamos todos para retornarmos ao certame, às 12h do dia 22/10/21 para possível adjudicação do
certame.

15/10/2021 - 14:02:55

Sistema

Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E C GEMAQUE EIRELI.

19/10/2021 - 09:49:27

Sistema

A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

22/10/2021 - 11:07:10

Sistema

A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

22/10/2021 - 11:08:22

F. A.NETO DOS SANTOS...

Documentação Item 0016: Bom Dia Senhora Pregoeira, Nosso reenquadramento, já foi feito, no PROPRIO
CONTRTO SOCIAL ONSOLIDADO, CLÁUSULA TERCEIRA.

22/10/2021 - 11:56:53

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 13:30:43

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 13:30:43

Sistema

Motivo: Licitante, é sabido que todas as alterações contratuais devem ser seguidas de atualização cadastral
das empresas junto aos órgãos fiscalizadores, dos quais a Caixa Econômica que regulamenta questões
relacionadas ao FGTS está inclusa. No questionário de perguntas e respostas do Site da Caixa referente ao
CRF/FGTS(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf), divergências nos dados
cadastrais, bem como a Divergência de Enquadramento de Contribuição Social está entre os Principais
Impedimentos à certificação de regularidade para com o FGTS. O Manual de Orientações de Regularidade
do Empregador (FGTS), no item 2.4.3 aponta inconsistências no cadastro do empregador ou nos dados de
seus empregados como fator impeditivo à regularidade perante o FGTS. O Decreto 5.887/1995 no Artigo 13,
parágrafo 1º, estabelece que "O licitante é responsável por solicitar seu DESENQUADRAMENTO da
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte... (CONTINUA)

22/10/2021 - 13:30:43

Sistema

(CONT. 1) quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, SOB PENA DE SER DECLARADO INIDÔNEO para licitar e contratar
com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto". Mesmo considerando o enquadramento ME e EPP
com recolhimento de tributos unificado, para efeito de regularização cadastral, a licitante deve informar á
Caixa Econômica seu novo enquadramento empresarial, por essa razão a solicitação da Certidão do FGTS
como EPP. Portanto, a licitante atendeu parcialmente a diligência apresentando apenas a Certidão Relativa
aos Tributos Federais, não apresentando a Certidão do FGTS como solicitada. Não havendo o pedido de
prorrogação do prazo como prevê o Artigo 3º, `PAR` 3º, do Decreto 5.887/1995, e levando em consideração
o `PAR` 5º do mesmo decreto "a não regularização da documentação...

22/10/2021 - 13:30:43

Sistema

(CONT. 2) no prazo previsto nos `PAR``PAR` 1º e 3º implicará decadência do direito à contratação"
finalizado o prazo da diligência.

22/10/2021 - 13:31:22

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 13:31:22

Sistema

Motivo: Licitante, é sabido que todas as alterações contratuais devem ser seguidas de atualização cadastral
das empresas junto aos órgãos fiscalizadores, dos quais a Caixa Econômica que regulamenta questões
relacionadas ao FGTS está inclusa. No questionário de perguntas e respostas do Site da Caixa referente ao
CRF/FGTS(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf), divergências nos dados
cadastrais, bem como a Divergência de Enquadramento de Contribuição Social está entre os Principais
Impedimentos à certificação de regularidade para com o FGTS. O Manual de Orientações de Regularidade
do Empregador (FGTS), no item 2.4.3 aponta inconsistências no cadastro do empregador ou nos dados de
seus empregados como fator impeditivo à regularidade perante o FGTS. O Decreto 5.887/1995 no Artigo 13,
parágrafo 1º, estabelece que "O licitante é responsável por solicitar seu DESENQUADRAMENTO da
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte... (CONTINUA)

22/10/2021 - 13:31:22

Sistema

(CONT. 1) quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, SOB PENA DE SER DECLARADO INIDÔNEO para licitar e contratar
com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto". Mesmo considerando o enquadramento ME e EPP
com recolhimento de tributos unificado, para efeito de regularização cadastral, a licitante deve informar á
Caixa Econômica seu novo enquadramento empresarial, por essa razão a solicitação da Certidão do FGTS
como EPP. Portanto, a licitante atendeu parcialmente a diligência apresentando apenas a Certidão Relativa
aos Tributos Federais, não apresentando a Certidão do FGTS como solicitada. Não havendo o pedido de
prorrogação do prazo como prevê o Artigo 3º, `PAR` 3º, do Decreto 5.887/1995, e levando em consideração
o `PAR` 5º do mesmo decreto "a não regularização da documentação...

22/10/2021 - 13:31:22

Sistema

(CONT. 2) no prazo previsto nos `PAR``PAR` 1º e 3º implicará decadência do direito à contratação".

22/10/2021 - 14:12:57

Pregoeiro

Licitantes, finalizado o prazo para apresentação dos documentos solicitados à licitante A. Neto dos Santos EPP e como não houve solicitação de prorrogação do prazo, convocamos todos os licitantes para darmos
continuidade ao certame, na segunda-feira (25/10/2021), às 09h para darmos prosseguimento ao certame.

25/10/2021 - 09:24:34

Sistema

Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A.NETO DOS SANTOS - EPP.

25/10/2021 - 09:24:34

Sistema

Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A.NETO DOS SANTOS - EPP.

25/10/2021 - 09:28:07

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2021 às 09:58.

25/10/2021 - 10:03:19

Sistema

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

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0001 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0005 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0006 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

Página 197 de 199
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 14:35:29.
Código verificador: 16FB6E

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0007 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0008 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0009 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0010 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0011 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0012 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0013 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0014 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0015 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0016 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0017 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0018 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0019 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0020 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0021 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0022 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0023 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0024 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0025 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0026 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0027 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0028 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0029 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0030 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0031 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0032 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0033 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0034 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0035 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0036 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0037 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0038 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0039 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0040 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0041 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 13:01:40

Sistema

O Item 0042 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0001 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0002 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0003 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0004 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0005 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0006 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0007 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0008 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0009 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0010 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0011 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0012 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0013 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0014 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0015 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0016 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0017 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0018 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0019 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0020 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0021 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.
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27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0022 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0023 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0024 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0025 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0026 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0027 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0028 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0029 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0030 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0031 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0032 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0033 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0034 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0035 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0036 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0037 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0038 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0039 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0040 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0041 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

27/10/2021 - 14:29:37

Sistema

O Item 0042 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

Assinado de forma
LEIZE MARIA
digital por LEIZE MARIA
ANJOS DA
ANJOS DA
SILVA:88498662249 SILVA:88498662249
LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA
Pregoeiro(a)

DAYANA FIGUEREDO SILVA
Apoio

INALDO SOBRAL DOS SANTOS
Apoio

MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS
Apoio
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