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Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

08/11/2021 17:59

09/11/2021 09:00

17/11/2021 09:00

22/11/2021 13:59

22/11/2021 14:00

Itens Licitados
Código

Produto

V. Referência

Qtde

0001

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH
WALL 220 V. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE:
18.000 BTUS; CICLO: FRIO; CONTROLE
REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO,
CLASSE A. DESIGNER MODERNA, FRENTE
SÓLIDA; DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE
INTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DA
TEMPERATURA SELECIONADA P/ O
AMBIENTE; SILENCIOSO; ECONÔMICO
(COMPRESSOR ROTATIVO).

4.004,87

40

Qtde Mín. Unidade
- UN

Situação
Homologado

0002

AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CLASSE A, GÁS
REFRIGERANTE: R410A, TIPO DE
TECNOLOGIA: INVERTER, VOLTAGEM(V):220,
FREQUÊNCIA (HZ): 60

8.182,41

4

- UN

Homologado

0003

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH
WALL 220 V. - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE:
9.000 BTUS; CICLO: FRIO; CONTROLE
REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO.
DESIGNE MODERNO, FRENTE SÓLIDA;
DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA
VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA
SELECIONADA P/ O AMBIENTE; SILENCIOSO;
ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO).

2.871,71

5

- UN

Homologado

0004

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT
HW 12.000 BTUS/H 220V, CLASSE A, FRIO.

2.884,95

45

- UND

Homologado

0005

AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT
HW 60.000 BTUS/H 220V, CLASSE A, FRIO.

12.744,35

2

- UND

Homologado

0006

ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA
PASTAS SUSPENSAS - ESPECIFICAÇÃO : COM
TRILHO TELESCÓPIO ESTRUTURA EM CHAPA
#26 E #24 (0,45MM E 0,60MM) CORPO DAS
GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26
(0,45MM) FRENTE DAS GAVETAS EM AÇO
CHAPA #26 (0,45MM) 30 A 40 PASTAS OU 25KG
POR GAVETA DESLIZA POR TRILHOS
CORREDIÇAS COM ESFERAS PORTA
ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA
GAVETA PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE
DA GAVETA COM PERFIL EM PVC
FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E
FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS
ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL GABINETE E
FRENTE DAS GAVETAS: PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) NA
COR CINZA CRISTA DIMENSÕES ALTURA:
136,2 CM LARGURA: 47,0 CM PROFUNDIDADE:
57,0 CM.

1.096,78

5

- UND

Homologado

0007

BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO
PARA GARRAFÃO GFN2000 DE 20 LITROS DE
PROCEDÊNCIA NACIONAL COMPOSIÇÃO
PLÁSTICO, METAL E MATERIAIS ELÉTRICOS
OPÇÕES DE TEMPERATURA 3 OPÇÕES, COM
BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS
REMOVÍVEL TORNEIRAS, FUNÇÕES
FORNECER ÁGUA ÁGUA NATURAL, ÁGUA
FRIA E ÁGUA GELADA ALIMENTAÇÃO 110V
CONTEÚDO DA EMBALAGEM BEBEDOURO E
MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES:
98CM, LARGURA: 32CM, PROFUNDIDADE:
33CM, PESO: 13,9KG.
ALTURA: 98CM, LARGURA: 32CM,
PROFUNDIDADE: 33CM, PESO:13,9 KG.

1.063,46

30

- UND

Homologado
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0008

BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L - 110V ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 200
LITROS, ESMALTADO, 04 TORNEIRAS, 110
VOLTS. COM RESERVATÓRIO PARA 200
LITROS DE ÁGUA GELADA; POSSUI UM
FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO
ATIVADO E CELULOSE COM UMA BÓIA PARA
REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA, GABINETE
EXTERNO: AÇO INOX 430; COM 4 TORNEIRAS,
MODELO JATO/PRESSÃO, CUBA/APARADOR:
COM MANGUEIRA, EMBUTIDA, PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA. PÉS: REGULÁVEIS.
RESERVATÓRIO: EM POLIETILENO (ATÓXICO),
PRÓPRIO PARA ALIMENTOS. PODE ATENDER
EM MÉDIA, NO FLUXO, ATÉ 400 PESSOAS.
ISOLAMENTO: EPS. SERPENTINA: INTERNA.
TEMPERATURA: REGULADA POR
TERMOSTATO DE 0° A 7°C. TENSÃO
OPCIONAL: 127 V /220V, DIMENSÕES: SEM
EMBALAGEM (ALTURA X FRENTE X LATERAL):
1,37M X 1,06 M X 51 CM. PESO 50 KG.

4.915,76

20

- UND

Homologado

0009

BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE
ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE DE 100
LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE ATÉ 150
PESSOAS/HORA, REFRIGERAÇÃO DE 180L/H,
03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS,
APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE
AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO
EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX,
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO
INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E
MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO
INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO,
SERPETINA INTERNA EM AÇO INOX 304, BOIA
PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, GÁS
ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO,
TENSÃO 127V OU 220V, UNIDADE
CONDENSADORA DE 1/5HP.

3.677,20

18

- UND

Homologado

0010

BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV E
127V - ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS - POTÊNCIA (HP/KW): 1,5/1,12; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 16; - D MÁX(MM): 97; Ø POL BSP: 1 1/2"; - CORPO: INOX - VAZÃO
MÁXIMA: 3,5 M³/H (PRESSÃO M.C.A: 72,0); VAZÃO MÍNIMA: 0,5 M³/H (PRESSÃO M.C.A:
149,0); DIMENSÕES DO PRODUTO - PESO: 16,3
KG; - COMPRIMENTO: 86,8 CM; - LARGURA: 10
CM; - ALTURA: 10 CM.

2.584,18

8

- UND

Homologado

0011

BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV ESPECIFICAÇÃO: DADOS TÉCNICOS:
REFERÊNCIA: G1726/BR1 | G1726/BR2
VOLTAGEM: 127V OU 220V PESO: 9,8 KG
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL: 85 MCA
CORPO DA BOMBA: INOX LUBRIFICANTE DO
MOTOR: ÓLEO DIELÉTRICO ISOLANTE (NÃO
TÓXICO) MATERIAL DO ROTOR: NORYL
MEDIDAS DA BOMBA: 955X85 MM NÚMERO DE
ROTORES: 14 PH: 6,5 A 8,5 PROFUNDIDADE
DE IMERSÃO: 8 M QUANTIDADE MÁXIMA DE
AREIA NA ÁGUA: 40 G/M SELO MECÂNICO:
GRAFITE CERÂMICA BUNA, TEMPERATURA
MÁXIMA DA ÁGUA: 35 C VAZÃO MÁXIMA: 4,2
M/H POTÊNCIA: 1 HP ROTAÇÃO: 3.450 RPM
SAÍDA: 1 GARANTIA: 12 MESES ACOMPANHA:
ACOMPANHA CAIXA DE COMANDO COM
CAPACITOR E PROTETOR TÉRMICO.

2.148,47

8

- UND

Homologado

0012

CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO C/
BRAÇOS - ESPECIFICAÇÃO: ENCOSTO FIXO,
LATERAIS COM BRAÇOS, 5 PÉS COM RODÍZIO,
ACABAMENTO CROMADO, ESPUMA INJETADA
DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE GIRATÓRIA;
BRAÇO EM POLIPROPILENO COM
REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS;
BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA COM
RODÍZIOS; REVESTIDA EM TECIDO;
SUPORTANDO: 100KG; DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA:
62CM; PROFUNDIDADE: 43CM; ALTURA
MÁXIMA: 105CM; ALTURA MÍNIMA: 92CM.

1.025,09

55

- UN

Homologado

0013

CAIXA D`ÁGUA COM TAMPA EM FIBRA DE
VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10.000L.

9.692,96

5

- UN

Homologado

0014

CAIXA D`AGUA EM POLIETILENO DE 5000
LITROS COM TAMPA.

4.959,73

10

- UN

Homologado

0015

CAIXA DAGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000
LITROS.

2.887,75

10

- UN

Homologado
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0016

CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO DE
ESTRUTURA FORMADA EM AÇO SAE
1010/1020, TUBO INDUSTRIAL 7/8" COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1,20MM,
FORMANDO 2 (DOIS) PARES DE PÉS FIXOS.
BASE DE SUSTENTAÇÃO DE PRANCHETA
COMPOSTA DE 2 (DUAS) COLUNAS
HORIZONTAIS. FECHAMENTO DOS PÉS POR
MEIO DE 4 (QUATRO) PONTEIRAS PLÁSTICAS
ARREDONDADAS, CONFECCIONADA EM
MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADA EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ SER
FIXADA 1 (UM) PORTA MOCHILA FIXA COM
ESTRUTURA DE AÇO. PINTURA EM
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E ESTRUTURA
SEM RESPINGOS DE SOLDA PRANCHETA
LATERAL CONFECCIONADO PELO PROCESSO
DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO INJETADO EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO E MOLDADO
ANATOMICAMENTE COM BORDAS
ABAULADAS, ACABAMENTOS LISOS E
CANTOS ARREDONDADOS, INCLUINDO A
PORTA CANETAS. PORTA LIVROS COM CESTA
NO FORMATO QUADRADO DE
TERMOPLÁSTICA COM ABERTURA FRONTAL E
FUROS PARA VENTILAÇÃO.

1.277,50

800

- UN

Homologado

0017

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR: INTEL
CORE I5, A PARTIR DA 7ª GERAÇAO; MEMORIA
RAM DE 8GB DDR4; 1TB HDDCOM SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS PRO 64 BITS;
SAIDAS, NO MINIMO: 1 HDMI, 1 VGA, 4 USB, 4
CONEXOES DE AUDIO, 1 PORTA RJ45 DE ALTA
VELOCIDADE 10/100/1000; MONITOR DE 19,5"
LCD COM CONEXAO 3TB HDMI FULLHD E VGA.

8.686,25

40

- UND

Homologado

0018

CABO DE AUDIO P2 X 2R MACHO, SOM
ESTERIO DE 1ME ½.

24,25

3

- UND

Deserto

0019

EXTINTOR ABC 2KG + SUPORTE ESPECIFICAÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE
PRESSURIZAÇÃO DIRETA COMO CARGA DE
PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO
CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM TUBO
DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE
DE PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A
(RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS
INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS) COM PRESSÃO DE TRABALHO
10,5 KGF/CM2. RECIPIENTE FABRICADO A
PARTIR DO TUBO DE AÇO 4, COM TAMPA E
FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO
PROCESSO MIG. PINTURA ELETROSTÁTICA
COM TINTA EM PÓ VERMELHA. CAPACIDADE
EXTINTORA: 2-A:10-BC. VALIDADE: 5 ANOS.

365,00

10

- UN

Deserto

0020

EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG – COM
SUPORTE E PLACA SINALIZADORA – ABNT
NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO EM
CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE
PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A
(RESÍDUOS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS
INFLAMÁVEIS), C (EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS) COM PRESSÃO DE TRABALHO
10,5 KGF/CM2. RECIPIENTE FABRICADO A
PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO,
CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO
ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO
PROCESSO MIG. PINTURA ELETROSTÁTICA
COM TINTA EM PÓ VERMELHA. MANGUEIRA
EM BORRACHA COM TRAMA DE NYLON.
FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE.
GARANTIA DE 5 ANOS.

525,02

80

- UN

Deserto

0021

FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS Á GÁS
GPL (BOTIJÃO) - ESPECIFICAÇÃO: COM
FORNO + CHAPA PERFIL 100MM, PORTA
PANELAS, BAIXA PRESSÃO, BAMBIARRA AÇO,
GRELHAS EM FERRO FUNDIDO,
QUEIMADORES 3 DUPLOS 140MM 3 SIMPLES
100MM, PINTURA PRETA TEXTURIZADA EPÓXI
DE ALTA RESISTÊNCIA, BANDEJA COLETORA
DE RESÍDUOS, CHAPA EM AÇO CARBONO
INOX, FORNO 85 LITROS, DIMENSÃO DA
BOCA: 30X30CM, ALTURA: 80CM, LARGURA:
115CM, PROFUNDIDADE: 88CM.

3.592,96

30

- UN

Homologado

0022

FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM
FORNO - ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS
GERAIS: QUEIMADORES SIMPLES: 2;
QUEIMADORES DUPLOS: 2; ISOLAMENTO
TÉRMICO: COM LÃ DE ROCHA, CONSUMO
QUEIMADORES SIMPLES:0,320KG/H,
CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415KG,
ALTURA: 82,5CM, LARGURA: 73CM,
PROFUNDIDADE: 82,5CM.
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: NÃO

2.798,47

40

- UN

Homologado
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0023

FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ - COM
RODIZIOS - ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE
TEMPERATURA AJUSTÁVEL NO PAINEL
FRONTAL, LUZ INTERNA DE LED, SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GÁS
REFRIGERANTE R600A, DEGELO MANUAL E O
DRENO FRONTAL FACILITA NA LIMPEZA DO
DEGELO PRODUTO, 4 RODÍZIOS. SE USADA
NA OPERAÇÃO FREEZER A TEMPERATURA
VARIA DE -28°C A -12°C, JÁ COMO
CONSERVADOR/REFRIGERADOR ELA VAI 0°C
A 10°C. MANUAL; VOLUME INTERNO: 295
LITROS; CHAVE DE SEGURANÇA, PERMITE
TRANCAR O FREEZER SE NECESSÁRIO.

4.057,87

10

- UN

Homologado

0024

FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519
LITROS - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE
TOTAL: 519 LITROS, TENSÃO/VOLTAGEM
110V, 220V, ALTURA: 96CM, LARGURA: 1,47
METROS, PROFUNDIDADE 78 CM.

5.428,01

15

- UND

Homologado

0025

GELADEIRA TF52 463L - ESPECIFICAÇÃO:
DEGELO FROST FREE, QUANTIDADE DE
PORTAS 2, TOTAL LÍQUIDA: 463L,
COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; DIMENSÕES
DO PRODUTO (LXAXP) 70,5X193X76,7CM.

6.896,00

10

- UND

Homologado

0026

GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE
FABRICAÇÃO NACIONAL DE 7,5 KVA ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA, DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 KVA,
TRIFÁSICO, 1.800 RPM, TENSÃO 127/220
VOLTS, 4 POLOS, MOTOR COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE ACONDICIONAMENTO DE 11,2 HP,
COMBUSTÍVEL: 10,5 LITROS ; ROTAÇÃO EM
RPM 1.800, MOVIDO A DIESEL, REFRIGERADO
A ÁGUA, PARTIDA MANUAL E ALTERNADOR,
ACOPLADO ATRAVÉS DE POLIAS E
CORREIAS, COM BASE DE FERRO E PAINEL
DE INSTRUMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECARGA. BATERIA E CABOS OPCIONAIS
429 KG.

24.650,00

5

- UND

Homologado

0027

GERADOR DE ENERGIA 12.5 KVA/12.500 W
TRIFÁSICO ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA DE PICO: 15 HP,
POTÊNCIA INTERMITENTE:16,5HP, POTÊNCIA
CONTÍNUA:15HP, CILINDRADA: 866CC,
DIÂMETRO X CURSO: 102 X 106MM, SISTEMA
DE INJEÇÃO INDIRETA, ROTAÇÃO: 2200RPM,
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:16,5L,
CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 3,4L,
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: TANQUE
D`ÁGUA, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL,
DIMENSÕES: 1300X560X757MM, PESO SECO:
265KG, GARANTIA:6 MESES.

25.900,00

5

- UND

Homologado

0028

GUILHOTINA DE MESA 300MM - A4 ESPECIFICAÇÃO: LARGURA: 390MM,
COMPRIMENTO 27MM, EXTENSÃO DE CORTE
300MM, CAPACIDADE DE CORTE 15 A 20
FOLHAS, MESA: 39X27CM, PESO 4 KG.

1.216,30

3

- UN

Homologado

0029

KIT SOLAR OFF GRID GERAÇAO 1000W/DIA ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR: 4 PLACAS
SOLAR 335W TALESTAN (42,2 V); 1 INVERSOR
SOLAR HIBRIDO 1,0KW 24V (INTEGRADO
CONTROLADOR E CARREGADOR DE
BATERIAS); 2 BATERIAS ESTACIONÁRIAS 220
AH DE 12V; 1 ESTRUTURA METÁLICA; 2
CONECTOR MACHO/FEMEA MC4 SOLAR PAR;
15M DE CABO SOLAR 4MM
PRETO/VERMELHO; 15M CABO ELÉTRICO
6MM VERDE; 1 HASTE ATERRAMENTO; 1
QUADRO DE COMANDO STRING BOX 1/1 VCC;
1 QUADRO DE COMANDO CORRENTE VCA; 1
DISJUNTOR 32A.

17.865,00

5

- UND

Fracassado

0030

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT,
LQL.6. MOTOR CV1/2.

1.543,18

25

- UND

Homologado

0031

MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH. ESPECIFICAÇÃO: AUTO ESCOVANTE 5,5HP
REFERÊNCIA: WB30X H2 BRXMODELO:
WB30XH BRX.

3.217,74

5

- UN

Homologado

0032

MÁQUINA PERFURADORA DE
ENCADERNAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: MÁQUINA
PERFURADORA DE ENCADERNAÇÃO CAPAC.
ATÉ 250 FLS. / 50 MM, FLS. A4, QUANTIDADES
DE FUROS AJUSTÁVEL 46 A 49.

1.910,89

2

- UN

Homologado

0033

PROJETOR 3600 LUMENS, HDMI, SVGA. ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO:
DLP; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600);
SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480)
PARA WUXGH_RB (1920 X 1200), BRILHO (ANSI
LUMENS) 3600; RELAÇÃO DE CONTRASTE
(FOFO): 20000:1; COR DE EXIBIÇÃO: 1.07
BILHÕES DE CORES; PROPORÇÃO NATIVA:
NATIVO 4: 3 (5 TAXA DE PROPORÇÃO
SELECIONÁVEL), POTÊNCIA DE FONTE DE
LUZ: 200W.

5.877,97

15

- UND

Homologado

Página 4 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

0034

ROÇADEIRA FS 160 29.8CC –POTÊNCIA 1,9HP.
ESPECIFICAÇÃO: MOTOR 2 TEMPOS, 1
LAMINA 3 FACAS, 1 CINTO DUPLA E 1
FERRAMENTA PARA MONTAGEM.

3.641,99

15

0035

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, TIPO
TRIPÉ, ÁREA VISUAL 1,80 X 1,80M TECIDO
MATTE WHITE.

1.423,25

1

0036

VENTILADOR DE PAREDE - ESPECIFICAÇÃO:
DIÂMETRO: 65CM, COMPRIMENTO: 70CM,
DIMENSÃO: 65CM; TENSÃO: 127/220V,
POTÊNCIA: 180/160W, ROTAÇÃO:600/1500RPM,
RUÍDO 74DBA, FREQUÊNCIA: 60HZ, COR
PRETO; HÉLICE: POLIPROPILENO NATURAL,
GRADE: REMOVÍVEL; GARANTIA.

540,83

300

- UND

Homologado

- UN

Fracassado

- UND

Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

08/11/2021

EDITAL - MATERIAL PERMANENTE.docx-ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,8,9,22,28,32,36 do processo
08/21-SRP-SEMED.

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,6,7,13,14,15,21,30,31,35 do
processo 08/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,27,34 do processo 08/21-SRPSEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,16 do processo 08/21-SRPSEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 08/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,25 do processo 08/21-SRPSEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 08/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 08/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/11/2021 - 16:26

Negociação aberta para o processo
08/21-SRP-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 08/21-SRP-SEMED.

23/11/2021 - 16:01

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

24/11/2021 - 09:44

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

24/11/2021 - 10:08

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida
pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:09.

24/11/2021 - 10:08

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:09.

24/11/2021 - 10:17

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:17.

24/11/2021 - 10:22

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às
12:22.

24/11/2021 - 10:25

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/21-SRP-SEMED.

24/11/2021 - 10:46

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:47.

24/11/2021 - 11:11

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 08/21-SRP-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 08/21-SRP-SEMED.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 08/21-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.
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24/11/2021 - 11:33

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 08/21-SRP-SEMED.

24/11/2021 - 12:15

Envio de Propostas Readequadas
08/21-SRP-SEMED

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 13:17.

24/11/2021 - 13:23

Documentos solicitados para o
processo 08/21-SRP-SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 08/21-SRP-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

0001

AR CONDICIONADO
SPLIT 18.000 BTUS
HIGH WALL 220 V.
Especificação:
Capacidade: 18.000 Btus;
Ciclo: frio; Controle
remoto com display em
cristal líquido, Classe A.
Designer moderna, frente
sólida; Display digital na
unidade interna para
visualização da
temperatura selecionada
p/ o ambiente; Silencioso;
econômico (compressor
rotativo).

S. A. MELO

CONSUL

0002

AR CONDICIONADO
SPLIT 30.000 BTUS Especificação: Classe A,
gás refrigerante: R410A,
tipo de tecnologia:
inverter, voltagem(V):220,
frequência (HZ): 60

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

0003

AR CONDICIONADO
SPLIT 9.000 BTUS HIGH
WALL 220 V. Especificação:
Capacidade: 9.000 btus;
Ciclo: frio; Controle
remoto com display em
cristal líquido. Designe
moderno, frente sólida;
Display digital na unidade
interna para visualização
da temperatura
selecionada p/ o
ambiente; Silencioso;
econômico (compressor
rotativo).

0004

0005

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total

CONSUL

2.760,00

40

110.400,00

Gree

Gree

6.115,00

4

24.460,00

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Gree

Gree

1.695,00

5

8.475,00

AR CONDICIONADO
SPLIT 12.000 BTUS Especificação: Ar
condicionado Split HW
12.000 BTUS/H 220v,
Classe A, Frio.

S. A. MELO

CONSUL

CONSUL

1.970,00

45

88.650,00

AR CONDICIONADO
SPLIT DE 60.000 BTUS Especificação: Ar
condicionado Split HW
60.000 BTUS/H 220v,
Classe A, Frio.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Mideia

Mideia

9.800,00

2

19.600,00
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0006

ARQUIVO EM AÇO COM
4 GAVETAS PARA
PASTAS SUSPENSAS Especificação : Com
Trilho Telescópio
Estrutura em chapa #26 e
#24 (0,45mm e 0,60mm)
Corpo das gavetas em
galvalume chapa #26
(0,45mm) Frente das
gavetas em aço chapa
#26 (0,45mm) 30 a 40
pastas ou 25kg por
gaveta Desliza por trilhos
corrediças com esferas
Porta etiquetas
estampado na frente da
gaveta Puxador
estampado na frente da
gaveta com perfil em PVC
Fechadura tipo Yale com
2 chaves e fechamento
simultâneo das gavetas
Acompanha kit pé
regulável Gabinete e
frente das gavetas:
Pintura eletrostática a pó
(tinta híbrida) na cor cinza
crista DIMENSÕES
Altura: 136,2 cm Largura:
47,0 cm Profundidade:
57,0 cm.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Eliteaço

Eliteaço

960,00

5

4.800,00

0007

BEBEDOURO DE
COLUNA ELETRICO Especificação: Bebedouro
Elétrico para garrafão
GFN2000 de 20 litros de
procedência nacional
Composição Plástico,
metal e materiais elétricos
Opções de temperatura 3
Opções, com Bandeja
coletora de resíduos
removível Torneiras,
Funções Fornecer água
Água natural, água fria e
água gelada Alimentação
110V Conteúdo da
embalagem Bebedouro e
manual de instruções.
Dimensões: 98cm,
Largura: 32cm,
Profundidade: 33cm,
Peso: 13,9Kg.
Altura: 98cm, Largura:
32cm, Profundidade:
33cm, Peso:13,9 Kg.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Smaltec

Smaltec

975,00

30

29.250,00

0008

S. A. MELO
BEBEDOURO
INDUSTRIAL 200 L 110V - Especificação:
Capacidade de 200 litros,
esmaltado, 04 torneiras,
110 volts. com
reservatório para 200
litros de água gelada;
Possui um filtro interno
composto de carvão
ativado e celulose com
uma bóia para regulagem
do nível da água,
Gabinete Externo: Aço
inox 430; com 4 torneiras,
modelo Jato/pressão,
Cuba/aparador: com
mangueira, embutida,
para escoamento da
água. Pés: Reguláveis.
Reservatório: Em
polietileno (atóxico),
próprio para alimentos.
Pode atender em média,
no fluxo, até 400 pessoas.
Isolamento: EPS.
Serpentina: Interna.
Temperatura: Regulada
por termostato de 0° a
7°C. Tensão opcional:
127 v /220v, Dimensões:
Sem Embalagem (Altura x
frente x Lateral): 1,37m x
1,06 m x 51 cm. Peso 50
kg.

KARINA

KARINA

4.588,00

20

91.760,00
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0009

S. A. MELO
BEBEDOURO
INDUSTRIAL CAP. DE
ARMAZENAMENTO P/
100L EM AÇO INOX Especificação :
capacidade de 100 litros
no reservatório, atende
até 150 pessoas/hora,
refrigeração de 180l/h, 03
torneiras frontais
cromadas, aparador de
água frontal em chapa de
aço inox com dreno, com
revestimento externo em
chapa de aço inox,
reservatório de água em
P.P ou aço inox, alta
resistência, fácil limpeza e
material atóxico,
isolamento térmico
injetado em poliuretano
expandido, serpetina
interna em aço inox 304,
boia para regulagem do
nível de água, gás
ecológico R 134 A, motor
hermético, tensão 127v
ou 220v, unidade
condensadora de 1/5HP.

KARINA

KARINA

3.553,00

18

63.954,00

0010

BOMBA D` ÁGUA TIPO
PALITO DE 1,5CV e
127V - Especificação:
Características Técnicas Potência (HP/kW):
1,5/1,12; - Número de
estágios: 16; - D
máx(mm): 97; - Ø Pol
BSP: 1 1/2"; - Corpo: Inox
- Vazão máxima: 3,5 m³/h
(Pressão m.c.a: 72,0); Vazão mínima: 0,5 m³/h
(Pressão m.c.a: 149,0);
Dimensões do Produto Peso: 16,3 Kg; Comprimento: 86,8 cm; Largura: 10 cm; - Altura:
10 cm.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

GAMMA 1,5CV

GAMMA

2.296,00

8

18.368,00

0011

BOMBA D` ÁGUA TIPO
PALITO DE 1CV Especificação: DADOS
TÉCNICOS: Referência:
G1726/BR1 | G1726/BR2
Voltagem: 127V ou 220V
Peso: 9,8 kg Altura
manométrica total: 85
MCA Corpo da bomba:
Inox Lubrificante do
motor: óleo dielétrico
isolante (não tóxico)
Material do rotor: Noryl
Medidas da bomba:
955x85 mm Número de
rotores: 14 Ph: 6,5 a 8,5
Profundidade de imersão:
8 m Quantidade máxima
de areia na água: 40 g/m
Selo mecânico: grafite
cerâmica buna,
Temperatura máxima da
água: 35 C Vazão
máxima: 4,2 m/h
Potência: 1 HP Rotação:
3.450 rpm Saída: 1
Garantia: 12 meses
Acompanha: Acompanha
caixa de comando com
capacitor e protetor
térmico.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

GAMMA 1,0 CV

GAMMA

1.850,00

8

14.800,00

0012

CADEIRA DE
ESCRITÓRIO
EXECUTIVO C/ BRAÇOS
- Especificação: Encosto
fixo, laterais com braços,
5 pés com rodízio,
acabamento cromado,
Espuma injetada de alta
resistência; Base
giratória; Braço em
polipropileno com
regulagem de altura com
pistão a gás; Base de
nylon de alta resistência
com rodízios; Revestida
em tecido; suportando:
100kg; Dimensões
aproximadas do produto:
Largura: 62cm;
Profundidade: 43cm;
Altura máxima: 105cm;
Altura mínima: 92cm.

ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

jp gomes

jp comercio de moveis

346,00

55

19.030,00
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0013

CAIXA D`ÁGUA COM
TAMPA EM FIBRA DE
VIDRO COM
CAPACIDADE PARA
10.000L.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

FORTELEV

FORTELEV

9.685,00

5

48.425,00

0014

CAIXA D`AGUA EM
POLIETILENO DE 5000
LITROS COM TAMPA.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

FORTELEV

FORTELEV

4.959,00

10

49.590,00

0015

CAIXA DAGUA EM
POLIETILENO CAP.
3.000 LITROS.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

FORTELEV

FORTELEV

3.170,00

10

31.700,00

0016

ARACUA COMERCIO DE
CARTEIRA ESCOLAR
MOVEIS EIRELI
TAMANHO ADULTO Especificação:
Composição de estrutura
formada em aço SAE
1010/1020, tubo industrial
7/8" com espessura de
parede de 1,20mm,
formando 2 (dois) pares
de pés fixos. Base de
Sustentação de prancheta
composta de 2 (duas)
colunas horizontais.
Fechamento dos pés por
meio de 4 (quatro)
ponteiras plásticas
arredondadas,
confeccionada em
material termoplástico
injetada em polipropileno
copolímero. Deverá ser
fixada 1 (um) porta
mochila fixa com estrutura
de aço. Pintura em
eletrostática em epóxi e
estrutura sem respingos
de solda prancheta lateral
confeccionado pelo
processo de injeção
termoplástico injetado em
polipropileno copolímero
e moldado
anatomicamente com
bordas abauladas,
acabamentos lisos e
cantos arredondados,
incluindo a porta canetas.
Porta livros com cesta no
formato quadrado de
termoplástica com
abertura frontal e furos
para ventilação.

jp gomes

jp comercio de moveis

280,00

800

224.000,00

0017

LS SERVIÇOS DE
COMPUTADOR
INFORMÁTICA E
DESKTOP
ELETRÔNICA LTDA-EPP
INTERMEDIARIO Especificação:
PROCESSADOR: INTEL
CORE i5, A PARTIR DA
7ª GERAÇAO; MEMORIA
RAM DE 8GB DDR4; 1TB
HDDCOM SISTEMA
OPERACIONAL
WINDOWS PRO 64 BITS;
SAIDAS, NO MINIMO: 1
HDMI, 1 VGA, 4 USB, 4
CONEXOES DE AUDIO,
1 PORTA RJ45 DE ALTA
VELOCIDADE
10/100/1000; MONITOR
DE 19,5" LCD COM
CONEXAO 3TB HDMI
FullHD E VGA.

DTM12T510

Teravix/Teravix

4.535,00

40

181.400,00

0018

CABO DE AUDIO P2 X
2R MACHO, SOM
ESTERIO DE 1ME ½.

0,00

3

0,00
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0019

EXTINTOR ABC 2KG +
SUPORTE Especificação: Extintor
portátil de pressurização
direta como carga de pó
químico seco ABC,
fabricado conforme ABNT
NBR 15808:2010 em tubo
de aço carbono.
Destinado ao combate de
princípios de incêndio das
Classes A (Resíduos
sólidos), B (líquidos
inflamáveis), C
(equipamentos elétricos)
com pressão de trabalho
10,5 Kgf/cm2. Recipiente
fabricado a partir do tubo
de aço 4, com tampa e
fundo estampada a frio,
soldados pelo processo
MIG. Pintura eletrostática
com tinta em pó
vermelha. Capacidade
extintora: 2-A:10-BC.
Validade: 5 anos.

0,00

10

0,00

0020

EXTINTOR PÓ QUÍMICO
ABC 6KG – COM
SUPORTE E PLACA
SINALIZADORA – ABNT
NBR 15808:2010 em
chapa de aço em
carbono. Destinado ao
combate de princípios de
incêndio das Classes A
(Resíduos sólidos), B
(líquidos inflamáveis), C
(equipamentos elétricos)
com pressão de trabalho
10,5 Kgf/cm2. Recipiente
fabricado a partir de
chapa plana de aço,
calandrada com tampa e
fundo estampada a frio,
soldados pelo processo
MIG. Pintura eletrostática
com tinta em pó
vermelha. Mangueira em
borracha com trama de
nylon. Fornecido com
suporte de parede.
Garantia de 5 anos.

0,00

80

0,00

0021

FOGÃO INDUSTRIAL
COM 06 BOCAS Á GÁS
GPL (BOTIJÃO) Especificação: com forno
+ chapa perfil 100mm,
porta panelas, baixa
pressão, bambiarra aço,
grelhas em ferro fundido,
queimadores 3 duplos
140mm 3 simples
100mm, pintura preta
texturizada epóxi de alta
resistência, bandeja
coletora de resíduos,
chapa em aço carbono
inox, forno 85 Litros,
dimensão da boca:
30x30cm, altura: 80cm,
largura: 115cm,
profundidade: 88cm.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Itabras

Itabras

1.900,00

30

57.000,00

0022

FOGÃO INDUSTRIAL
COM 4 BOCAS COM
FORNO - Especificação:
Características Gerais:
queimadores simples: 2;
queimadores duplos: 2;
isolamento térmico: com
lã de rocha, consumo
queimadores
simples:0,320kg/h,
consumo queimadores
duplos: 0,415kg, altura:
82,5cm, largura: 73cm,
profundidade: 82,5cm.
Acendimento automático:
Não

S. A. MELO

TRON

TRON

1.788,00

40

71.520,00
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ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Metalfrio

Metalfrio

1.990,00

10

19.900,00

METALFRIO

METALFRIO

2.765,00

15

41.475,00

S. A. MELO

CONSUL

CONSUL

3.575,00

10

35.750,00

GRUPO GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA DE
FABRICAÇÃO
NACIONAL DE 7,5 KVA Especificação: Grupo
Gerador de energia
elétrica, de fabricação
nacional, potência mínima
de 7,5 KVA, Trifásico,
1.800 RPM, tensão
127/220 volts, 4 polos,
motor com potência
mínima de
acondicionamento de
11,2 HP, Combustível:
10,5 litros ; rotação em
RPM 1.800, movido a
diesel, refrigerado a água,
partida manual e
alternador, acoplado
através de polias e
correias, com base de
ferro e painel de
instrumentos, proteção
contra sobrecarga.
Bateria e cabos opcionais
429 Kg.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

YTFG08TR / TF120R

YANMAR

24.500,00

5

122.500,00

0027

GERADOR DE ENERGIA
12.5 KVA/12.500 W
TRIFÁSICO Especificação: Potência
de pico: 15 HP, potência
intermitente:16,5HP,
potência contínua:15HP,
cilindrada: 866cc,
diâmetro x curso: 102 x
106mm, Sistema de
injeção indireta, rotação:
2200RPM, tanque de
combustível:16,5L,
capacidade de óleo
lubrificante: 3,4L, sistema
de refrigeração: tanque
d`água, sistema de
partida: manual,
dimensões:
1300x560x757mm, peso
seco: 265kg, garantia:6
meses.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

YTSGD13TR / TS230R

YANMAR

28.000,00

5

140.000,00

0028

GUILHOTINA DE MESA
300MM - A4 Especificação: Largura:
390mm, comprimento
27mm, extensão de corte
300mm, capacidade de
corte 15 a 20 folhas,
mesa: 39x27cm, peso 4
kg.

S. A. MELO

MENNO

MENNO

680,00

3

2.040,00

0023

FREEZER HORIZONTAL
295 L - 127/60HZ - COM
RODIZIOS Especificação: Controle
de temperatura ajustável
no painel frontal, luz
interna de LED, sistema
de refrigeração por
compressor, gás
refrigerante R600a,
degelo manual e o dreno
frontal facilita na limpeza
do degelo produto, 4
rodízios. Se usada na
operação freezer a
temperatura varia de 28°C a -12°C, já como
conservador/refrigerador
ela vai 0°C a 10°C.
Manual; volume interno:
295 Litros; chave de
segurança, permite
trancar o freezer se
necessário.

0024

FREEZER HORIZONTAL S. A. MELO
COM 2 PORTAS, 519
LITROS - Especificação:
Capacidade total: 519
litros, Tensão/Voltagem
110V, 220V, Altura: 96cm,
Largura: 1,47 Metros,
Profundidade 78 cm.

0025

GELADEIRA TF52 463L Especificação: Degelo
frost free, quantidade de
portas 2, total líquida:
463l, Compartimento
Extra frio; dimensões do
produto (LxAxP)
70,5x193x76,7cm.

0026
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0,00

5

0,00

628,00

25

15.700,00

HONDA

3.217,00

5

16.085,00

MENNO

MENNO

1.910,00

2

3.820,00

EPSON

EPSON

4.050,00

15

60.750,00

FS160

STIHL

2.980,00

15

44.700,00

0,00

1

0,00

225,00

300

67.500,00

0029

KIT SOLAR OFF GRID
GERAÇAO 1000W/DIA Especificação: Composto
por: 4 placas solar 335W
talestan (42,2 V); 1
inversor solar hibrido
1,0KW 24V (integrado
controlador e carregador
de baterias); 2 baterias
estacionárias 220 AH de
12V; 1 estrutura metálica;
2 conector macho/femea
MC4 solar par; 15M de
cabo solar 4MM
preto/vermelho; 15M cabo
elétrico 6MM verde; 1
haste aterramento; 1
quadro de comando string
box 1/1 vcc; 1 quadro de
comando corrente Vca; 1
disjuntor 32A.

0030

LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL 6L,
BIVOLT, LQL.6. MOTOR
CV1/2.

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Vitalex

Vitalex

0031

MOTOBOMBA A
GASOLINA WB30XH. Especificação: auto
escovante 5,5hp
referência: WB30X H2
Brxmodelo: WB30XH Brx.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

WB30

0032

MÁQUINA
PERFURADORA DE
ENCADERNAÇÃO Especificação: Máquina
perfuradora de
encadernação capac. até
250 fls. / 50 mm, fls. A4,
quantidades de furos
ajustável 46 a 49.

S. A. MELO

0033

S. A. MELO
PROJETOR 3600
LUMENS, HDMI, SVGA. Especificação: Sistema
de projeção: DLP;
resolução nativa: SVGA
(800 x 600); suporte para
resolução: VGA (640 x
480) para WUXGH_RB
(1920 x 1200), brilho (ansi
lumens) 3600; relação de
contraste (FOFO):
20000:1; cor de exibição:
1.07 bilhões de cores;
Proporção nativa: Nativo
4: 3 (5 taxa de proporção
selecionável), Potência de
fonte de luz: 200W.

0034

ROÇADEIRA FS 160
29.8CC –Potência 1,9Hp.
Especificação: motor 2
tempos, 1 lamina 3 facas,
1 cinto dupla e 1
ferramenta para
montagem.

0035

TELA DE PROJEÇÃO
COM TRIPÉ Especificação: Tela de
projeção, tipo tripé, área
visual 1,80 x 1,80m tecido
matte white.

0036

VENTILADOR DE
PAREDE - Especificação:
diâmetro: 65cm,
comprimento: 70cm,
dimensão: 65cm; tensão:
127/220V, potência:
180/160w,
rotação:600/1500rpm,
ruído 74dba, frequência:
60hz, cor preto; Hélice:
Polipropileno natural,
Grade: Removível;
Garantia.

MAQUINAS E MOTORES
ALMEIDA E LIMA LTDA

S. A. MELO

TRON

TRON

Itens marcados com "*" estão cancelados.

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.
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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 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V. Especificação: Capacidade:
18.000 Btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido, Classe A. Designer moderna,
frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o
ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/000181

19/11/2021 16:16:23

TCL

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:50:11

S. A. MELO

24.745.893/000162

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDAEPP
ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Quantidade

Valor Unitário

TCL

40

4.222,96

168.918,40 Sim

PAC18000QFM6

PHILCO

40

3.700,00

148.000,00 Sim

20/11/2021 12:20:51

CONSUL

CONSUL

40

2.790,00

111.600,00 Sim

10.793.812/000195

22/11/2021 09:18:47

45HEFE18B2NB/45HEFI18B2FB
Elgin/Elgin

40

4.000,00

160.000,00 Sim

03.578.847/000146

22/11/2021 09:19:01

Agratio

40

3.120,00

124.800,00 Sim

Agratio

Valor Total LC
123/2006

0002 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - Especificação: Classe A, gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter,
voltagem(V):220, frequência (HZ): 60
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:50:35

PAC30000FM9T

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:19:59

Valor Total LC
123/2006

PHILCO

4

7.500,00

30.000,00 Sim

ELGIN

ELGIN

4

6.400,00

25.600,00 Sim

Gree

Gree

4

6.125,00

24.500,00 Sim

0003 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V. - Especificação: Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle
remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da
temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/000181

19/11/2021 16:16:22

TCL

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:51:02

S. A. MELO

24.745.893/000162

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

TCL

5

2.636,14

13.180,70 Sim

PAC9000TFM9

PHILCO

5

2.400,00

12.000,00 Sim

20/11/2021 12:20:51

CONSUL

CONSUL

5

1.698,00

8.490,00 Sim

22/11/2021 09:20:42

Gree

Gree

5

2.625,00

13.125,00 Sim

0004 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Especificação: Ar condicionado Split HW 12.000 BTUS/H 220v, Classe A, Frio.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/000181

19/11/2021 16:16:23

TCL

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:51:31

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

Valor Total LC
123/2006

TCL

45

2.879,73

129.587,85 Sim

PAC12000TFM9W

PHILCO

45

2.650,00

119.250,00 Sim

CONSUL

CONSUL

45

2.330,00

104.850,00 Sim
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LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDAEPP

10.793.812/000195

22/11/2021 09:19:38

42AFCF12F5
38AFCF12F5

Comfee/Midea

45

2.300,00

103.500,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:21:26

Mideia

Mideia

45

2.885,00

129.825,00 Sim

0005 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS - Especificação: Ar condicionado Split HW 60.000 BTUS/H 220v, Classe A,
Frio.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:52:00

PAC60000OFM5

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:22:30

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

PHILCO

2

10.500,00

21.000,00 Sim

ELGIN

ELGIN

2

9.900,00

19.800,00 Sim

Mideia

Mideia

2

11.250,00

22.500,00 Sim

0006 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - Especificação : Com Trilho Telescópio Estrutura em
chapa #26 e #24 (0,45mm e 0,60mm) Corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm) Frente das gavetas em aço chapa
#26 (0,45mm) 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta Desliza por trilhos corrediças com esferas Porta etiquetas estampado na frente
da gaveta Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento
simultâneo das gavetas Acompanha kit pé regulável Gabinete e frente das gavetas: Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na
cor cinza crista DIMENSÕES Altura: 136,2 cm Largura: 47,0 cm Profundidade: 57,0 cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

PANDIN

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:23:18

Eliteaço

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

PANDIN

5

1.100,00

5.500,00 Sim

Eliteaço

5

1.120,00

5.600,00 Sim

0007 - BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO - Especificação: Bebedouro Elétrico para garrafão GFN2000 de 20 litros de
procedência nacional Composição Plástico, metal e materiais elétricos Opções de temperatura 3 Opções, com Bandeja coletora
de resíduos removível Torneiras, Funções Fornecer água Água natural, água fria e água gelada Alimentação 110V Conteúdo da
embalagem Bebedouro e manual de instruções. Dimensões: 98cm, Largura: 32cm, Profundidade: 33cm, Peso: 13,9Kg.
Altura: 98cm, Largura: 32cm, Profundidade: 33cm, Peso:13,9 Kg.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

KARINA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:24:04

Smaltec

Valor Total LC
123/2006

KARINA

30

1.120,00

33.600,00 Sim

Smaltec

30

997,00

29.910,00 Sim

0008 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L - 110V - Especificação: Capacidade de 200 litros, esmaltado, 04 torneiras, 110 volts.
com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia
para regulagem do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com
mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos.
Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna. Temperatura: Regulada por termostato
de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v /220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm.
Peso 50 kg.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

KARINA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:24:42

Karina

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

KARINA

20

4.730,00

94.600,00 Sim

Karina

20

4.620,00

92.400,00 Sim

0009 - BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX - Especificação : capacidade de 100
litros no reservatório, atende até 150 pessoas/hora, refrigeração de 180l/h, 03 torneiras frontais cromadas, aparador de água
frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em P.P ou aço
inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpetina interna em
aço inox 304, boia para regulagem do nível de água, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade
condensadora de 1/5HP.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

KARINA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:25:12

Karina

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

KARINA

18

4.280,00

77.040,00 Sim

Karina

18

3.608,00

64.944,00 Sim
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0010 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV e 127V - Especificação: Características Técnicas - Potência (HP/kW): 1,5/1,12;
- Número de estágios: 16; - D máx(mm): 97; - Ø Pol BSP: 1 1/2"; - Corpo: Inox - Vazão máxima: 3,5 m³/h (Pressão m.c.a: 72,0); Vazão mínima: 0,5 m³/h (Pressão m.c.a: 149,0); Dimensões do Produto - Peso: 16,3 Kg; - Comprimento: 86,8 cm; - Largura: 10
cm; - Altura: 10 cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

bidden comercial ltda

36.181.473/000180

18/11/2021 14:43:49

Eletroplas ESUBV-4/5

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:25:53

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:23:59

Valor Total LC
123/2006

Eletroplas ESUBV-4/5

8

4.000,00

32.000,00 Sim

Matsyama

Matsyama

8

2.685,00

21.480,00 Sim

GAMMA 1,5CV

GAMMA

8

2.750,00

22.000,00 Sim

0011 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV - Especificação: DADOS TÉCNICOS: Referência: G1726/BR1 | G1726/BR2
Voltagem: 127V ou 220V Peso: 9,8 kg Altura manométrica total: 85 MCA Corpo da bomba: Inox Lubrificante do motor: óleo
dielétrico isolante (não tóxico) Material do rotor: Noryl Medidas da bomba: 955x85 mm Número de rotores: 14 Ph: 6,5 a 8,5
Profundidade de imersão: 8 m Quantidade máxima de areia na água: 40 g/m Selo mecânico: grafite cerâmica buna, Temperatura
máxima da água: 35 C Vazão máxima: 4,2 m/h Potência: 1 HP Rotação: 3.450 rpm Saída: 1 Garantia: 12 meses Acompanha:
Acompanha caixa de comando com capacitor e protetor térmico.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

bidden comercial ltda

36.181.473/000180

18/11/2021 14:43:49

Eletroplas ESUB3/18

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:27:06

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:23:33

Valor Total LC
123/2006

Eletroplas ESUB3/18

8

4.000,00

32.000,00 Sim

Matsyama

Matsyama

8

2.225,00

17.800,00 Sim

GAMMA 1,0 CV

GAMMA

8

2.450,00

19.600,00 Sim

0012 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO C/ BRAÇOS - Especificação: Encosto fixo, laterais com braços, 5 pés com
rodízio, acabamento cromado, Espuma injetada de alta resistência; Base giratória; Braço em polipropileno com regulagem de
altura com pistão a gás; Base de nylon de alta resistência com rodízios; Revestida em tecido; suportando: 100kg; Dimensões
aproximadas do produto: Largura: 62cm; Profundidade: 43cm; Altura máxima: 105cm; Altura mínima: 92cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:52:37

CAD/EXE-01

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/000141

Valor Total LC
123/2006

SS

55

750,00

41.250,00 Sim

CAVALETTI

CAVALETTI

55

1.080,00

59.400,00 Sim

22/11/2021 09:27:43

Mascarello

Mascarello

55

585,00

32.175,00 Sim

22/11/2021 13:48:52

jp gomes

jp comercio de
moveis

55

350,00

19.250,00 Sim

0013 - CAIXA D`ÁGUA COM TAMPA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10.000L.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:28:42

FORTELEV

FORTELEV

Quantidade

Valor Unitário

5

9.685,00

Quantidade

Valor Unitário

10

6.000,00

Quantidade

Valor Unitário

10

3.855,00

Valor Total LC
123/2006
48.425,00 Sim

0014 - CAIXA D`AGUA EM POLIETILENO DE 5000 LITROS COM TAMPA.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:29:21

FORTELEV

FORTELEV

Valor Total LC
123/2006
60.000,00 Sim

0015 - CAIXA DAGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:29:50

FORTELEV

FORTELEV

Valor Total LC
123/2006
38.550,00 Sim

0016 - CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO - Especificação: Composição de estrutura formada em aço SAE 1010/1020,
tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm, formando 2 (dois) pares de pés fixos. Base de Sustentação de
prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiras plásticas
arredondadas, confeccionada em material termoplástico injetada em polipropileno copolímero. Deverá ser fixada 1 (um) porta
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mochila fixa com estrutura de aço. Pintura em eletrostática em epóxi e estrutura sem respingos de solda prancheta lateral
confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com
bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Porta livros com cesta no formato
quadrado de termoplástica com abertura frontal e furos para ventilação.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/000110

19/11/2021 17:53:19

CAD/ ESC-01

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/000141

Valor Total LC
123/2006

SS

800

370,00

296.000,00 Sim

MASERINO

MASERINO

800

389,00

311.200,00 Sim

22/11/2021 09:30:25

Mascarello

Mascarello

800

378,00

302.400,00 Sim

22/11/2021 13:49:30

jp gomes

jp comercio de
moveis

800

400,00

320.000,00 Sim

0017 - COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO - Especificação: PROCESSADOR: INTEL CORE i5, A PARTIR DA 7ª
GERAÇAO; MEMORIA RAM DE 8GB DDR4; 1TB HDDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO 64 BITS; SAIDAS, NO
MINIMO: 1 HDMI, 1 VGA, 4 USB, 4 CONEXOES DE AUDIO, 1 PORTA RJ45 DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000; MONITOR
DE 19,5" LCD COM CONEXAO 3TB HDMI FullHD E VGA.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

POSITIVO

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDAEPP

10.793.812/000195

22/11/2021 09:20:37

ULTRA LICITAÇÕES
LTDA.

36.524.917/000132

22/11/2021 13:50:12

Valor Total LC
123/2006

POSITIVO

40

6.990,00

279.600,00 Sim

DTM12T510

Teravix/Teravix

40

4.700,00

188.000,00 Sim

200

concordia

40

6.000,00

240.000,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0018 - CABO DE AUDIO P2 X 2R MACHO, SOM ESTERIO DE 1ME ½.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Deserto

0019 - EXTINTOR ABC 2KG + SUPORTE Especificação: Extintor portátil de pressurização direta como carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR
15808:2010 em tubo de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos sólidos), B
(líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos) com pressão de trabalho 10,5 Kgf/cm2. Recipiente fabricado a partir do tubo de
aço 4, com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintura eletrostática com tinta em pó vermelha.
Capacidade extintora: 2-A:10-BC. Validade: 5 anos.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Deserto

0020 - EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG – COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA – ABNT NBR 15808:2010 em chapa de
aço em carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos sólidos), B (líquidos inflamáveis), C
(equipamentos elétricos) com pressão de trabalho 10,5 Kgf/cm2. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada
com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintura eletrostática com tinta em pó vermelha. Mangueira em
borracha com trama de nylon. Fornecido com suporte de parede. Garantia de 5 anos.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Deserto

0021 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS Á GÁS GPL (BOTIJÃO) - Especificação: com forno + chapa perfil 100mm, porta
panelas, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos 140mm 3 simples 100mm, pintura preta
texturizada epóxi de alta resistência, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço carbono inox, forno 85 Litros, dimensão da
boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 115cm, profundidade: 88cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

TRON

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:31:51

Itabras

Valor Total LC
123/2006

TRON

30

3.400,00

102.000,00 Sim

Itabras

30

2.975,00

89.250,00 Sim

0022 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO - Especificação: Características Gerais: queimadores simples: 2;
queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores
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duplos: 0,415kg, altura: 82,5cm, largura: 73cm, profundidade: 82,5cm.
Acendimento automático: Não
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

TRON

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:33:03

Itabras

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

TRON

40

2.600,00

104.000,00 Sim

Itabras

40

2.775,00

111.000,00 Sim

0023 - FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ - COM RODIZIOS - Especificação: Controle de temperatura ajustável no
painel frontal, luz interna de LED, sistema de refrigeração por compressor, gás refrigerante R600a, degelo manual e o dreno
frontal facilita na limpeza do degelo produto, 4 rodízios. Se usada na operação freezer a temperatura varia de -28°C a -12°C, já
como conservador/refrigerador ela vai 0°C a 10°C. Manual; volume interno: 295 Litros; chave de segurança, permite trancar o
freezer se necessário.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

CONSUL

CESAR FERRAREZI
DOS SANTOS

11.000.938/000128

21/11/2021 15:05:18

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:33:48

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

CONSUL

10

2.998,00

29.980,00 Sim

CHA31EBANA

CONSUL

10

2.780,00

27.800,00 Sim

Metalfrio

Metalfrio

10

5.485,00

54.850,00 Sim

0024 - FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS - Especificação: Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem
110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

METALFRIO

CESAR FERRAREZI
DOS SANTOS

11.000.938/000128

21/11/2021 15:06:57

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:34:48

Valor Total LC
123/2006

METALFRIO

15

4.490,00

67.350,00 Sim

CHB53EBBNA

CONSUL

15

3.290,00

49.350,00 Sim

Metalfrio

Metalfrio

15

6.895,00

103.425,00 Sim

0025 - GELADEIRA TF52 463L - Especificação: Degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, Compartimento
Extra frio; dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

CONSUL

CESAR FERRAREZI
DOS SANTOS

11.000.938/000128

21/11/2021 15:14:45

BRM56ABBNA

Valor Total LC
123/2006

CONSUL

10

4.470,00

44.700,00 Sim

Brastemp

10

3.890,00

38.900,00 Sim

0026 - GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 7,5 KVA - Especificação: Grupo Gerador
de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 7,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos,
motor com potência mínima de acondicionamento de 11,2 HP, Combustível: 10,5 litros ; rotação em RPM 1.800, movido a diesel,
refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de
instrumentos, proteção contra sobrecarga. Bateria e cabos opcionais 429 Kg.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:22:59

YTFG08TR /
TF120R

YANMAR

Quantidade

Valor Unitário

5

27.300,00

Valor Total LC
123/2006
136.500,00 Sim

0027 - GERADOR DE ENERGIA 12.5 KVA/12.500 W TRIFÁSICO Especificação: Potência de pico: 15 HP, potência intermitente:16,5HP, potência contínua:15HP, cilindrada: 866cc, diâmetro x
curso: 102 x 106mm, Sistema de injeção indireta, rotação: 2200RPM, tanque de combustível:16,5L, capacidade de óleo
lubrificante: 3,4L, sistema de refrigeração: tanque d`água, sistema de partida: manual, dimensões: 1300x560x757mm, peso seco:
265kg, garantia:6 meses.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

bidden comercial ltda

36.181.473/000180

18/11/2021 14:43:48

Motomil MDGT12E

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:22:44

YTSGD13TR /
TS230R

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

Motomil MDGT12E

5

50.000,00

250.000,00 Sim

YANMAR

5

42.300,00

211.500,00 Sim

0028 - GUILHOTINA DE MESA 300MM - A4 Especificação: Largura: 390mm, comprimento 27mm, extensão de corte 300mm, capacidade de corte 15 a 20 folhas, mesa:
39x27cm, peso 4 kg.
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

MENNO

MENNO

Quantidade

Valor Unitário

3

680,00

Valor Total LC
123/2006
2.040,00 Sim

0029 - KIT SOLAR OFF GRID GERAÇAO 1000W/DIA - Especificação: Composto por: 4 placas solar 335W talestan (42,2 V); 1
inversor solar hibrido 1,0KW 24V (integrado controlador e carregador de baterias); 2 baterias estacionárias 220 AH de 12V; 1
estrutura metálica; 2 conector macho/femea MC4 solar par; 15M de cabo solar 4MM preto/vermelho; 15M cabo elétrico 6MM
verde; 1 haste aterramento; 1 quadro de comando string box 1/1 vcc; 1 quadro de comando corrente Vca; 1 disjuntor 32A.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

A D F DA SILVA
SOLAR ROOF

33.691.632/000106

19/11/2021 16:33:38

OSDA 330 WP
TENSÃO
NOMINAL 43-45

OSDA 330 WP
TENSÃO
NOMINAL 43-45

Quantidade

Valor Unitário

5

30.301,88

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006
151.509,40 Sim

0030 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL.6. MOTOR CV1/2.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/000181

19/11/2021 16:16:22

METAL
FERREIRA

METAL
FERREIRA

25

932,14

23.303,50 Sim

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

CCOLOMBO

CCOLOMBO

25

1.050,00

26.250,00 Sim

OFFICE DO BRASIL
IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI

11.094.173/000132

22/11/2021 07:46:01

06LBR

JLColombo

25

1.000,00

25.000,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:36:12

Vitalex

Vitalex

25

795,00

19.875,00 Sim

0031 - MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH. - Especificação: auto escovante 5,5hp referência: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH
Brx.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

bidden comercial ltda

36.181.473/000180

18/11/2021 14:43:49

Toyama
TWP50SH-G2

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:37:08

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:07:49

Valor Total LC
123/2006

Toyama
TWP50SH-G2

5

4.000,00

20.000,00 Sim

Toyama

toyama

5

2.495,00

12.475,00 Sim

WB30

HONDA

5

4.100,00

20.500,00 Sim

0032 - MÁQUINA PERFURADORA DE ENCADERNAÇÃO - Especificação: Máquina perfuradora de encadernação capac. até 250
fls. / 50 mm, fls. A4, quantidades de furos ajustável 46 a 49.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

MENNO

MENNO

Quantidade

Valor Unitário

2

2.200,00

Valor Total LC
123/2006
4.400,00 Sim

0033 - PROJETOR 3600 LUMENS, HDMI, SVGA. - Especificação: Sistema de projeção: DLP; resolução nativa: SVGA (800 x
600); suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGH_RB (1920 x 1200), brilho (ansi lumens) 3600; relação de contraste
(FOFO): 20000:1; cor de exibição: 1.07 bilhões de cores; Proporção nativa: Nativo 4: 3 (5 taxa de proporção selecionável),
Potência de fonte de luz: 200W.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/000392

19/11/2021 16:06:34

MS550

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:37:53

Valor Total LC
123/2006

BENQ

15

5.300,00

79.500,00 Sim

EPSON

EPSON

15

4.998,00

74.970,00 Sim

Benk

Benk

15

5.995,00

89.925,00 Sim

0034 - ROÇADEIRA FS 160 29.8CC –Potência 1,9Hp. Especificação: motor 2 tempos, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1
ferramenta para montagem.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

bidden comercial ltda

36.181.473/000180

18/11/2021 14:43:49

Garthen GR-550

MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA

10.662.762/000107

22/11/2021 10:08:55

FS160

Valor Total LC
123/2006

Garthen GR-550

15

3.500,00

52.500,00 Sim

STIHL

15

3.200,00

48.000,00 Sim
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0035 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Especificação: Tela de projeção, tipo tripé, área visual 1,80 x 1,80m tecido matte
white.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:38:39

Toyama

Toyama

Quantidade

Valor Unitário

1

2.395,00

Valor Total LC
123/2006
2.395,00 Sim

0036 - VENTILADOR DE PAREDE - Especificação: diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm; tensão: 127/220V,
potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequência: 60hz, cor preto; Hélice: Polipropileno natural, Grade:
Removível; Garantia.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

S. A. MELO

24.745.893/000162

20/11/2021 12:20:51

TRON

OFFICE DO BRASIL
IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI

11.094.173/000132

22/11/2021 07:46:01

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/000146

22/11/2021 09:39:22

Valor Total LC
123/2006

TRON

300

390,00

117.000,00 Sim

Vop65Cm

Ventisol

300

400,00

120.000,00 Sim

Ventisol

Ventisol

300

368,00

110.400,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP

10.793.812/0001-95

60 dias

ULTRA LICITAÇÕES LTDA.

36.524.917/0001-32

90 dias

bidden comercial ltda

36.181.473/0001-80

60 dias

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-10

60 dias

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-81

60 dias

S. A. MELO

24.745.893/0001-62

60 dias

ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-41

60 dias

MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

10.662.762/0001-07

60 dias

ROSA DE SOUSA NOGUEIRA

03.578.847/0001-46

60 dias

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-92

60 dias

CESAR FERRAREZI DOS SANTOS

11.000.938/0001-28

120 dias

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

11.094.173/0001-32

60 dias

A D F DA SILVA SOLAR ROOF

33.691.632/0001-06

60 dias

Lances Enviados
0001 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V. Especificação: Capacidade:
18.000 Btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido, Classe A. Designer moderna,
frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o
ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 16:16:23

4.222,96 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

19/11/2021 - 17:50:11

3.700,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

20/11/2021 - 12:20:51

2.790,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:18:47

4.000,00 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 09:19:01

3.120,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 14:59:57

3.625,33 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:07

3.623,33 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:26

3.500,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:29

3.498,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:06:39

2.785,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:07:26

2.783,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:07:49

2.780,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:08:03

2.777,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:09:09

2.775,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:09:48

2.770,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:10:17

2.760,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0002 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - Especificação: Classe A, gás refrigerante: R410A, tipo de tecnologia: inverter,
voltagem(V):220, frequência (HZ): 60
Data
19/11/2021 - 17:50:35

Valor CNPJ

Situação

7.500,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

20/11/2021 - 12:20:51

6.400,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:19:59

6.125,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:00:48

6.120,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:01:39

7.200,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:07:55

6.115,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0003 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V. - Especificação: Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle
remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da
temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 16:16:22

2.636,14 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

19/11/2021 - 17:51:02

2.400,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

20/11/2021 - 12:20:51

1.698,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:20:42

2.625,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:00:07

2.398,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:53

2.100,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:56

2.098,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:08:05

1.695,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0004 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Especificação: Ar condicionado Split HW 12.000 BTUS/H 220v, Classe A, Frio.
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 16:16:23

2.879,73 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

19/11/2021 - 17:51:31

2.650,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

Página 20 de 117

20/11/2021 - 12:20:51

2.330,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:19:38

2.300,00 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 09:21:26

2.885,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:00:07

2.298,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:10

2.293,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:14

2.291,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:17

2.286,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:20

2.290,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:00:21

2.284,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:24

2.279,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:27

2.277,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:30

2.272,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:33

2.270,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:36

2.265,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:39

2.263,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:42

2.258,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:45

2.256,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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22/11/2021 - 15:00:48

2.251,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:51

2.249,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:00:54

2.244,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:00:57

2.242,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:00

2.237,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:01:03

2.235,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:06

2.230,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:01:09

2.228,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:12

2.223,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:01:15

2.221,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:01:18

2.216,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:02:18

2.214,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:02:21

2.209,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:02:24

2.215,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:02:51

2.207,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:02:54

2.202,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:03:10

2.200,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:03:13

2.195,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:03:33

2.193,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:03:36

2.400,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:03:36

2.188,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:03:53

2.186,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:03:56

2.181,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:04:14

2.178,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:04:17

2.173,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:04:33

2.170,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:04:36

2.165,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:04:52

2.160,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:04:55

2.155,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:05:11

2.153,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:05:14

2.148,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28
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22/11/2021 - 15:06:18

2.146,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:06:21

2.141,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:07:05

2.139,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:07:08

2.134,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:07:31

2.130,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:07:34

2.125,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:07:49

2.123,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:07:52

2.118,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:08:11

2.115,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:08:15

2.110,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:08:25

2.108,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:08:28

2.103,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:08:52

2.100,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:08:55

2.095,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:09:15

2.090,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:09:18

2.085,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28
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22/11/2021 - 15:09:23

2.088,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:09:28

2.080,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:09:32

2.075,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:10:02

2.070,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:10:05

2.065,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:10:09

2.000,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:10:12

1.977,38 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Analisando as especificações do produto ofertado pela
licitante, em documento anexo da proposta, verificou-se que o produto
não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma
vez que o ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5
E O OFERTADO É INTEL CELERON, PROCESSADOR BEM MAIS
INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM
OUTRAS ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto
10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas
e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital. 23/11/2021 13:55:28

22/11/2021 - 15:12:07

1.970,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0005 - AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS - Especificação: Ar condicionado Split HW 60.000 BTUS/H 220v, Classe A,
Frio.
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 17:52:00

10.500,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

20/11/2021 - 12:20:51

9.900,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:22:30
22/11/2021 - 15:03:58

11.250,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA
10.100,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
Válido

22/11/2021 - 15:08:22

9.982,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:09:02

9.980,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:09:22

9.800,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0006 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - Especificação : Com Trilho Telescópio Estrutura em
chapa #26 e #24 (0,45mm e 0,60mm) Corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm) Frente das gavetas em aço chapa
#26 (0,45mm) 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta Desliza por trilhos corrediças com esferas Porta etiquetas estampado na frente
da gaveta Puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento
simultâneo das gavetas Acompanha kit pé regulável Gabinete e frente das gavetas: Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na
cor cinza crista DIMENSÕES Altura: 136,2 cm Largura: 47,0 cm Profundidade: 57,0 cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

1.100,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:23:18

1.120,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:17:18

1.000,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:17:47

998,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:18:32

990,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:19:08

980,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:19:59

975,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:20:26

970,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:22:16

960,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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0007 - BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO - Especificação: Bebedouro Elétrico para garrafão GFN2000 de 20 litros de
procedência nacional Composição Plástico, metal e materiais elétricos Opções de temperatura 3 Opções, com Bandeja coletora
de resíduos removível Torneiras, Funções Fornecer água Água natural, água fria e água gelada Alimentação 110V Conteúdo da
embalagem Bebedouro e manual de instruções. Dimensões: 98cm, Largura: 32cm, Profundidade: 33cm, Peso: 13,9Kg.
Altura: 98cm, Largura: 32cm, Profundidade: 33cm, Peso:13,9 Kg.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

1.120,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:24:04

997,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:11:02

995,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:17:23

990,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:19:15

980,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:20:03

975,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0008 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L - 110V - Especificação: Capacidade de 200 litros, esmaltado, 04 torneiras, 110 volts.
com reservatório para 200 litros de água gelada; Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose com uma bóia
para regulagem do nível da água, Gabinete Externo: Aço inox 430; com 4 torneiras, modelo Jato/pressão, Cuba/aparador: com
mangueira, embutida, para escoamento da água. Pés: Reguláveis. Reservatório: Em polietileno (atóxico), próprio para alimentos.
Pode atender em média, no fluxo, até 400 pessoas. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna. Temperatura: Regulada por termostato
de 0° a 7°C. Tensão opcional: 127 v /220v, Dimensões: Sem Embalagem (Altura x frente x Lateral): 1,37m x 1,06 m x 51 cm.
Peso 50 kg.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

4.730,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:24:42

4.620,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:11:08

4.618,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:17:39

4.615,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:19:22

4.610,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:20:11

4.600,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:20:39

4.598,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:22:22

4.590,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:22:50

4.588,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0009 - BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP. DE ARMAZENAMENTO P/ 100L EM AÇO INOX - Especificação : capacidade de 100
litros no reservatório, atende até 150 pessoas/hora, refrigeração de 180l/h, 03 torneiras frontais cromadas, aparador de água
frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em P.P ou aço
inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpetina interna em
aço inox 304, boia para regulagem do nível de água, gás ecológico R 134 A, motor hermético, tensão 127v ou 220v, unidade
condensadora de 1/5HP.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

4.280,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:25:12

3.608,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:11:14

3.600,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:17:53

3.590,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:19:31

3.588,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:20:17

3.580,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:20:32

3.578,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:22:27

3.570,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:23:04

3.568,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:25:01

3.565,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:25:17

3.560,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:26:42

3.555,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:27:18

3.553,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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0010 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV e 127V - Especificação: Características Técnicas - Potência (HP/kW): 1,5/1,12;
- Número de estágios: 16; - D máx(mm): 97; - Ø Pol BSP: 1 1/2"; - Corpo: Inox - Vazão máxima: 3,5 m³/h (Pressão m.c.a: 72,0); Vazão mínima: 0,5 m³/h (Pressão m.c.a: 149,0); Dimensões do Produto - Peso: 16,3 Kg; - Comprimento: 86,8 cm; - Largura: 10
cm; - Altura: 10 cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

18/11/2021 - 14:43:49

4.000,00 (proposta) 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 09:25:53

2.685,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 10:23:59

2.750,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:10:58

2.683,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:11:33

2.681,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:11:36

2.679,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:12:09

2.677,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:12:12

2.675,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:12:31

2.673,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:12:35

2.671,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:12:56

2.669,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:12:59

2.667,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:13:22

2.665,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:13:25

2.663,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:14:26

2.660,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:14:29

2.658,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:15:04

2.655,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:15:08

2.653,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:16:17

2.600,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:16:20

2.598,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:17:18

2.550,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:17:21

2.548,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:17:35

2.540,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:17:38

2.538,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:17:55

2.530,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:17:58

2.528,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:14

2.525,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:18:17

2.523,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:26

2.520,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:18:29

2.518,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:43

2.500,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:18:47

2.498,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:19:00

2.450,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:19:03

2.448,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:19:17

2.444,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:19:20

2.442,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:19:29

2.440,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:19:33

2.438,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:20:24

2.435,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 15:20:27

2.433,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:21:41

2.430,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:21:44

2.428,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:03

2.420,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:22:06

2.418,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:18

2.410,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:22:20

2.408,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:33

2.400,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 15:22:37

2.398,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:54

2.390,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:22:57

2.388,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:23:26

2.350,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:23:29

2.348,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:23:45

2.300,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:23:48

2.298,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:24:29

2.296,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:24:32

2.294,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

0011 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV - Especificação: DADOS TÉCNICOS: Referência: G1726/BR1 | G1726/BR2
Voltagem: 127V ou 220V Peso: 9,8 kg Altura manométrica total: 85 MCA Corpo da bomba: Inox Lubrificante do motor: óleo
dielétrico isolante (não tóxico) Material do rotor: Noryl Medidas da bomba: 955x85 mm Número de rotores: 14 Ph: 6,5 a 8,5
Profundidade de imersão: 8 m Quantidade máxima de areia na água: 40 g/m Selo mecânico: grafite cerâmica buna, Temperatura
máxima da água: 35 C Vazão máxima: 4,2 m/h Potência: 1 HP Rotação: 3.450 rpm Saída: 1 Garantia: 12 meses Acompanha:
Acompanha caixa de comando com capacitor e protetor térmico.
Data

Valor CNPJ

Situação

18/11/2021 - 14:43:49

4.000,00 (proposta) 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 09:27:06

2.225,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 10:23:33

2.450,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:16:30

2.223,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:17:21

2.200,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:17:25

2.198,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:17:42

2.190,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:17:45

2.188,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:01

2.180,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:18:04

2.178,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:20

2.170,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:18:23

2.168,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:37

2.160,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:18:41

2.158,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:18:52

2.140,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:18:55

2.138,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:19:07

2.130,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:19:10

2.128,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:19:23

2.120,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:19:26

2.118,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:21:51

2.110,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:21:54

2.108,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:10

2.100,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:22:14

2.098,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:22:30

2.000,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:22:33

1.998,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:23:04

1.990,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:23:07

1.988,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:23:35

1.970,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:23:38

1.968,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:24:09

1.900,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:24:12

1.898,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:24:44

1.880,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:24:47

1.878,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:26:45

1.875,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:26:48

1.873,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:27:10

1.870,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 15:27:13

1.868,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:28:31

1.865,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:28:35

1.863,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:29:50

1.860,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:29:53

1.858,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:30:29

1.855,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:30:33

1.853,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:30:39

1.850,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:30:42

1.848,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

0012 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO C/ BRAÇOS - Especificação: Encosto fixo, laterais com braços, 5 pés com
rodízio, acabamento cromado, Espuma injetada de alta resistência; Base giratória; Braço em polipropileno com regulagem de
altura com pistão a gás; Base de nylon de alta resistência com rodízios; Revestida em tecido; suportando: 100kg; Dimensões
aproximadas do produto: Largura: 62cm; Profundidade: 43cm; Altura máxima: 105cm; Altura mínima: 92cm.
Data
19/11/2021 - 17:52:37

Valor CNPJ
750,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Situação
Válido

20/11/2021 - 12:20:51

1.080,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:27:43

585,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 13:48:52

350,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:16:49

700,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:16:52

348,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:18:24

346,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0013 - CAIXA D`ÁGUA COM TAMPA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10.000L.
Data
22/11/2021 - 09:28:42

Valor CNPJ
9.685,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Situação
Válido

0014 - CAIXA D`AGUA EM POLIETILENO DE 5000 LITROS COM TAMPA.
Data

Valor CNPJ

Situação

22/11/2021 - 09:29:21

6.000,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

23/11/2021 - 16:13:59

4.959,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0015 - CAIXA DAGUA EM POLIETILENO CAP. 3.000 LITROS.
Data

Valor CNPJ

Situação

22/11/2021 - 09:29:50

3.855,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

23/11/2021 - 16:16:23

3.170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0016 - CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO - Especificação: Composição de estrutura formada em aço SAE 1010/1020,
tubo industrial 7/8" com espessura de parede de 1,20mm, formando 2 (dois) pares de pés fixos. Base de Sustentação de
prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiras plásticas
arredondadas, confeccionada em material termoplástico injetada em polipropileno copolímero. Deverá ser fixada 1 (um) porta
mochila fixa com estrutura de aço. Pintura em eletrostática em epóxi e estrutura sem respingos de solda prancheta lateral
confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com
bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Porta livros com cesta no formato
quadrado de termoplástica com abertura frontal e furos para ventilação.
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 17:53:19

370,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

20/11/2021 - 12:20:51

389,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

Página 40 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

22/11/2021 - 09:30:25

378,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 13:49:30

400,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:26:42

368,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:26:53

366,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:27:26

360,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:27:37

358,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:27:41

365,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:27:56

356,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:28:12

354,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:28:28

350,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:28:44

347,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:28:58

345,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:29:10

343,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:29:26

340,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:29:44

338,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:29:58

336,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:30:21

334,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:30:44

331,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:30:49

329,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:30:55

327,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:31:11

325,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:29

320,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:31:39

315,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:02

310,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:32:13

305,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:20

300,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:32:26

303,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:32:30

298,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:32:34

330,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:32:38

295,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:33:38

293,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:34:48

290,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:35:27

285,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:35:43

280,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0017 - COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO - Especificação: PROCESSADOR: INTEL CORE i5, A PARTIR DA 7ª
GERAÇAO; MEMORIA RAM DE 8GB DDR4; 1TB HDDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO 64 BITS; SAIDAS, NO
MINIMO: 1 HDMI, 1 VGA, 4 USB, 4 CONEXOES DE AUDIO, 1 PORTA RJ45 DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000; MONITOR
DE 19,5" LCD COM CONEXAO 3TB HDMI FullHD E VGA.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

6.990,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:20:37

4.700,00 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido
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22/11/2021 - 13:50:12

6.000,00 (proposta) 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

22/11/2021 - 15:26:59

4.698,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:27:03

4.693,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:27:31

4.690,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:27:34

4.685,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:28:22

4.680,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:28:27

4.675,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:28:35

4.670,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:28:38

4.665,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:29:03

4.660,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:29:06

4.655,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:29:35

4.650,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:29:38

4.645,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:30:27

4.640,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:30:30

4.635,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:30:44

4.630,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:30:47

4.625,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:30:54

4.620,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:30:57

4.615,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:31:16

4.610,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:20

4.605,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:31:35

4.600,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:38

4.595,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:31:47

4.590,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:50

4.585,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:32:06

4.580,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:10

4.575,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:32:24

4.570,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:27

4.565,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:32:54

4.560,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:58

4.555,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:34:12

4.550,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:34:16

4.545,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

22/11/2021 - 15:34:59

4.540,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

22/11/2021 - 15:35:02

4.535,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido
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0021 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS Á GÁS GPL (BOTIJÃO) - Especificação: com forno + chapa perfil 100mm, porta
panelas, baixa pressão, bambiarra aço, grelhas em ferro fundido, queimadores 3 duplos 140mm 3 simples 100mm, pintura preta
texturizada epóxi de alta resistência, bandeja coletora de resíduos, chapa em aço carbono inox, forno 85 Litros, dimensão da
boca: 30x30cm, altura: 80cm, largura: 115cm, profundidade: 88cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

3.400,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:31:51

2.975,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:27:05

2.970,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:34:47

2.968,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:35:17

2.966,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:35:52

2.960,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:36:57

2.955,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:37:18

2.950,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:38:45

2.945,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:38:59

2.940,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:39:33

2.935,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:03

2.930,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:40:13

2.925,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:31

2.900,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:06

2.895,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:41:19

2.890,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:59

2.885,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:42:37

2.880,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:43:02

2.875,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:43:48

2.870,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:44:03

2.868,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:44:47

2.860,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:13

2.855,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:45:26

2.850,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:41

2.845,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:46:33

2.840,22 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:46:52

2.835,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:47:10

2.832,22 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:47:29

2.830,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:48:39

2.825,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:49:06

2.820,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:49:44

2.815,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:50:02

2.810,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:50:43

2.790,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:51:18

2.785,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:51:44

2.780,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:51:56

2.678,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:53:25

2.670,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:53:52

2.668,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:54:40

2.665,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:55:21

2.660,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:55:47

2.650,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:56:00

2.648,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:57:25

2.640,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:57:36

2.635,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:58:23

2.630,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:58:31

2.628,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:59:20

2.620,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:59:38

2.618,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:00:07

2.610,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:00:17

2.608,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:01:02

2.600,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:01:22

2.558,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:01:46

2.550,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:02:07

2.553,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:02:32

2.548,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:02:45

2.540,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:03:00

2.538,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:28

2.535,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:03:52

2.530,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:04:32

2.525,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:04:56

2.523,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:05:40

2.520,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:05:49

2.515,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:06:14

2.500,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:06:50

2.498,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:07:05

2.490,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:07:24

2.438,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:07:41

2.430,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:07:59

2.428,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:08:26

2.425,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:08:41

2.400,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:09:11

2.200,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:09:55

2.190,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:10:38

2.122,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:11:04

2.120,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:12:08

2.118,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:12:21

2.100,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:12:48

2.050,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:12:57

2.040,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:14:09

2.035,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:14:24

2.030,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:14:40

2.025,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:15:05

2.020,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:15:48

2.015,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:16:04

2.010,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:16:49

1.900,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0022 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS COM FORNO - Especificação: Características Gerais: queimadores simples: 2;
queimadores duplos: 2; isolamento térmico: com lã de rocha, consumo queimadores simples:0,320kg/h, consumo queimadores
duplos: 0,415kg, altura: 82,5cm, largura: 73cm, profundidade: 82,5cm.
Acendimento automático: Não
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

2.600,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:33:03

2.775,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:34:55

2.558,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:35:23

2.555,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:35:58

2.553,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:37:03

2.550,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:37:23

2.545,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:37:46

2.540,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:38:00

2.530,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:38:51

2.525,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:39:04

2.520,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:39:40

2.515,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:39:58

2.510,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:40:25

2.500,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:46

2.490,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:11

2.485,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:41:26

2.480,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:42:05

2.475,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:42:43

2.470,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:43:09

2.468,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:43:53

2.460,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:44:08

2.458,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:44:52

2.450,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:07

2.448,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:45:21

2.440,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:47

2.435,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:46:45

2.435,67 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:46:56

2.430,22 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:47:14

2.425,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:48:32

2.400,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:49:21

2.395,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:49:50

2.390,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:50:06

2.385,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:50:49

2.382,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:51:07

2.380,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:51:51

2.375,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:52:02

2.373,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:53:34

2.370,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:53:58

2.365,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:54:47

2.200,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:55:17

2.198,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:55:42

2.195,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:56:06

2.193,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:57:31

2.190,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:58:07

2.188,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:58:29

2.185,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:58:36

2.183,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:59:25

2.180,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:59:32

2.178,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:00:13

2.170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:00:24

2.168,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:01:06

2.160,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:01:27

2.158,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:01:52

2.150,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:02:13

2.148,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:02:40

2.140,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:02:51

2.135,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:41

2.100,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:03:48

2.098,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:04:36

2.095,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:04:51

2.090,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:05:44

2.085,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:05:53

2.080,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:06:22

2.075,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:06:37

2.073,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:07:10

2.070,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:07:28

2.060,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:07:47

2.058,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:08:05

2.056,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:08:31

2.054,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:08:46

2.050,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:09:17

1.900,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:10:09

1.888,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:10:45

1.800,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:10:59

1.788,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0023 - FREEZER HORIZONTAL 295 L - 127/60HZ - COM RODIZIOS - Especificação: Controle de temperatura ajustável no
painel frontal, luz interna de LED, sistema de refrigeração por compressor, gás refrigerante R600a, degelo manual e o dreno
frontal facilita na limpeza do degelo produto, 4 rodízios. Se usada na operação freezer a temperatura varia de -28°C a -12°C, já
como conservador/refrigerador ela vai 0°C a 10°C. Manual; volume interno: 295 Litros; chave de segurança, permite trancar o
freezer se necessário.
Data
20/11/2021 - 12:20:51

Valor CNPJ
2.998,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Situação
Válido
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21/11/2021 - 15:05:18

2.780,00 (proposta) 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 09:33:48

5.485,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:27:42

2.778,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:07

2.680,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:31:22

2.675,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:32:24

2.599,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:32:35

2.597,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:33:05

2.546,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:33:50

2.540,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

Página 47 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

22/11/2021 - 15:34:08

2.490,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:34:19

2.485,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:34:54

2.425,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:34:59

2.423,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:35:19

2.378,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:35:37

2.375,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:36:00

2.270,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:36:05

2.373,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:36:12

2.265,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:36:25

2.263,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:36:32

2.185,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:37:03

2.170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:37:16

2.165,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:37:24

2.120,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:37:32

2.160,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:37:42

2.110,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:37:53

2.105,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:38:04

2.100,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:38:19

2.085,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:38:24

2.088,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:38:29

2.080,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:38:49

2.070,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:38:53

2.065,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:39:17

2.045,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:39:49

2.040,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:40:24

2.015,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:40:54

1.990,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:28

1.980,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:41:42

1.975,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - 22/11/2021 15:42:09
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22/11/2021 - 15:41:59

1.955,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

0024 - FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, 519 LITROS - Especificação: Capacidade total: 519 litros, Tensão/Voltagem
110V, 220V, Altura: 96cm, Largura: 1,47 Metros, Profundidade 78 cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

4.490,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

21/11/2021 - 15:06:57

3.290,00 (proposta) 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 09:34:48

6.895,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:27:48

3.288,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:19

3.180,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:31:29

3.175,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:32:11

3.128,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:32:40

3.125,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:33:24

3.109,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:33:55

3.105,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:34:19

3.080,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:34:26

3.075,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:35:03

3.045,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:35:06

3.073,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:35:44

3.040,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:36:10

2.990,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:36:31

2.988,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:36:43

2.980,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:37:23

2.975,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:37:39

2.944,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:37:59

2.940,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:38:08

2.935,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:38:35

2.900,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:39:09

2.890,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 15:39:30

2.830,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:39:47

2.825,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:39:54

2.800,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:40:34

2.795,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:45

2.790,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:41:10

2.785,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:25

2.780,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:41:32

2.775,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:41:50

2.770,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:42:16

2.765,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:42:59

2.750,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

0025 - GELADEIRA TF52 463L - Especificação: Degelo frost free, quantidade de portas 2, total líquida: 463l, Compartimento
Extra frio; dimensões do produto (LxAxP) 70,5x193x76,7cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

4.470,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

21/11/2021 - 15:14:45

3.890,00 (proposta) 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:27:54

3.888,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:31:50

3.725,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:32:46

3.720,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:33:53

3.647,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06
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22/11/2021 - 15:34:03

3.640,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:34:36

3.617,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:36:06

3.614,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:36:18

3.580,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

22/11/2021 - 15:37:33

3.575,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:37:54

3.535,00 11.000.938/0001-28 - CESAR
FERRAREZI DOS SANTOS

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. A licitante também apresentou nenhum dos documentos
solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da
empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5.
A licitante apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019 e alvará de licença
provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no
item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 empresa também
não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao
não apresentar o documento de inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum dos
anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação
fundamentada e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta. 23/11/2021 11:37:06

0026 - GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE 7,5 KVA - Especificação: Grupo Gerador
de energia elétrica, de fabricação nacional, potência mínima de 7,5 KVA, Trifásico, 1.800 RPM, tensão 127/220 volts, 4 polos,
motor com potência mínima de acondicionamento de 11,2 HP, Combustível: 10,5 litros ; rotação em RPM 1.800, movido a diesel,
refrigerado a água, partida manual e alternador, acoplado através de polias e correias, com base de ferro e painel de
instrumentos, proteção contra sobrecarga. Bateria e cabos opcionais 429 Kg.
Data

Valor CNPJ

Situação

22/11/2021 - 10:22:59

27.300,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

23/11/2021 - 15:08:01

26.500,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

23/11/2021 - 15:13:25

24.500,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

0027 - GERADOR DE ENERGIA 12.5 KVA/12.500 W TRIFÁSICO Especificação: Potência de pico: 15 HP, potência intermitente:16,5HP, potência contínua:15HP, cilindrada: 866cc, diâmetro x
curso: 102 x 106mm, Sistema de injeção indireta, rotação: 2200RPM, tanque de combustível:16,5L, capacidade de óleo
lubrificante: 3,4L, sistema de refrigeração: tanque d`água, sistema de partida: manual, dimensões: 1300x560x757mm, peso seco:
265kg, garantia:6 meses.
Data

Valor CNPJ

Situação
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18/11/2021 - 14:43:48

50.000,00 (proposta) 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 10:22:44

42.300,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:33:39

42.298,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:34:39

42.290,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:34:43

42.288,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:35:15

42.285,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:35:18

42.283,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:35:48

42.280,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:35:51

42.278,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:36:20

42.270,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:36:23

42.268,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:36:50

42.260,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:36:53

42.258,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:37:23

42.250,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:37:27

42.248,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:37:54

42.240,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:37:58

42.238,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:38:42

42.230,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:38:45

42.228,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:39:09

42.220,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:39:12

42.218,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:39:43

42.200,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:39:46

42.198,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:40:23

42.150,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:40:26

42.148,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:40:44

42.140,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:40:48

42.138,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:41:03

42.130,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:41:07

42.128,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:41:31

42.125,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:41:35

42.123,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:41:53

42.120,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:41:56

42.118,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:42:28

42.115,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:42:31

42.113,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:42:56

42.100,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:42:59

42.098,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:43:38

42.050,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:43:41

42.048,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:01

42.030,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:44:05

42.028,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:27

42.000,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:44:30

41.998,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:43

41.950,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:44:46

41.948,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:03

41.940,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:06

41.938,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:22

41.930,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:45:26

41.928,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:39

41.920,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:42

41.918,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:52

41.915,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:55

41.913,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:46:07

41.910,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:46:10

41.908,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:46:36

41.900,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:46:40

41.898,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:46:51

41.895,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:46:55

41.893,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:09

41.890,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:47:12

41.888,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:25

41.885,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:47:29

41.883,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:40

41.800,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:47:43

41.798,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:01

41.750,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:48:04

41.748,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:27

41.740,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:48:30

41.738,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:44

41.730,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:48:47

41.728,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:49:04

41.720,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:49:07

41.718,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:49:22

41.700,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:49:25

41.698,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

23/11/2021 - 15:10:05

39.500,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

23/11/2021 - 15:14:43

37.800,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

23/11/2021 - 15:57:35

28.000,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

0028 - GUILHOTINA DE MESA 300MM - A4 Especificação: Largura: 390mm, comprimento 27mm, extensão de corte 300mm, capacidade de corte 15 a 20 folhas, mesa:
39x27cm, peso 4 kg.
Data
20/11/2021 - 12:20:51

Valor CNPJ
680,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Situação
Válido

0029 - KIT SOLAR OFF GRID GERAÇAO 1000W/DIA - Especificação: Composto por: 4 placas solar 335W talestan (42,2 V); 1
inversor solar hibrido 1,0KW 24V (integrado controlador e carregador de baterias); 2 baterias estacionárias 220 AH de 12V; 1
estrutura metálica; 2 conector macho/femea MC4 solar par; 15M de cabo solar 4MM preto/vermelho; 15M cabo elétrico 6MM
verde; 1 haste aterramento; 1 quadro de comando string box 1/1 vcc; 1 quadro de comando corrente Vca; 1 disjuntor 32A.
Data
19/11/2021 - 16:33:38

Valor CNPJ
30.301,88 (proposta) 33.691.632/0001-06 - A D F DA SILVA
SOLAR ROOF

Situação
Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com item 10.8.1
referente à qualificação técnica da empresa, ao apresentar apenas 01
atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação
que trata de fornecimento e, por conseguinte, com o item que é
específico para fornecimento de placas solares. Um dos atestados é
referente ao serviço de instalação de placas solares e o outro é de
instalação e fornecimento, logo apenas 01 atestado é compatível com
esta licitação e o item em questão SOLICITA 02 ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVANDO QUE A LICITANTE
FORNECEU OU ESTÁ FORNECENDO O OBJETO DESTA
LICITAÇÃO. Inabilitação fundamentada no item 10.19 que que diz “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o
pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e
amparada pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de
documento ou ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. Ademais, cabe mencionar que o valor ofertado está muito
acima do nosso valor estimado, que é o máximo aceitável para o
produto. 23/11/2021 14:54:58

0030 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L, BIVOLT, LQL.6. MOTOR CV1/2.
Data
19/11/2021 - 16:16:22

Valor CNPJ
932,14 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Situação
Válido
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20/11/2021 - 12:20:51

1.050,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 07:46:01

1.000,00 (proposta) 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO
BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI

Válido

22/11/2021 - 09:36:12

795,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:39:00

793,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:39:11

790,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:39:14

788,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:40:06

775,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:10

773,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:40:40

770,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:40:43

768,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:40:57

760,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:41:01

758,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:41:30

755,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:41:33

753,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

22/11/2021 - 15:41:49

699,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:42:54

695,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:43:20

693,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:44:23

690,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:44:53

688,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:45:10

680,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:22

658,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:45:37

655,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:45:54

650,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:47:16

640,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:48:34

638,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:48:45

635,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:49:02

630,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:49:35

628,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

0031 - MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH. - Especificação: auto escovante 5,5hp referência: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH
Brx.
Data

Valor CNPJ

Situação

18/11/2021 - 14:43:49

4.000,00 (proposta) 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 09:37:08

2.495,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 10:07:49

4.100,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:38:39

2.493,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:58

2.490,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:46:01

2.488,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:35

2.480,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:47:38

2.478,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:57

2.475,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:48:00

2.473,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:20

2.470,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 15:48:24

2.468,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:57

2.460,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:49:00

2.458,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:49:14

2.450,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:49:18

2.448,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:50:06

2.440,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:50:09

2.438,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:51:10

2.435,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 15:51:13

2.433,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:51:20

2.430,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:51:23

2.428,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:52:08

2.425,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:52:11

2.423,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:52:32

2.400,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:52:35

2.398,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:53:03

2.390,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 15:53:06

2.388,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:53:55

2.330,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:53:58

2.328,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:54:20

2.320,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:54:24

2.318,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:55:06

2.300,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:55:09

2.298,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:55:24

2.290,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

Página 71 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

22/11/2021 - 15:55:27

2.288,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:56:04

2.280,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:56:07

2.278,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:56:35

2.270,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:56:38

2.268,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:57:49

2.260,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:57:52

2.258,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:59:00

2.255,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 15:59:03

2.253,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:59:45

2.250,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 15:59:48

2.248,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:00:32

2.240,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:00:35

2.238,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:01:17

2.230,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:01:20

2.228,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:02:12

2.220,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:02:15

2.218,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:03:08

2.210,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:03:11

2.208,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:04:03

2.205,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:04:05

2.203,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:04:56

2.200,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:04:59

2.198,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:05:24

2.195,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:05:28

2.193,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:06:01

2.190,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:06:04

2.188,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:06:45

2.180,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:06:48

2.178,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:07:27

2.175,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:07:31

2.173,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:08:03

2.170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:08:06

2.168,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:09:29

2.000,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:09:32

1.998,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:11:09

1.995,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:11:12

1.993,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:12:29

1.990,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:12:32

1.988,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:14:26

1.800,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:14:29

1.798,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:16:27

1.790,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:16:30

1.788,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:17:26

1.780,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:17:30

1.778,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:18:30

1.700,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:18:33

1.698,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:19:47

1.689,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:19:50

1.687,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:20:28

1.680,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:20:31

1.678,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:20:51

1.600,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:20:55

1.598,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:21:41

1.500,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:21:44

1.498,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:22:17

1.400,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57
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22/11/2021 - 16:22:20

1.398,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:22:47

1.300,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

22/11/2021 - 16:22:50

1.298,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 16:23:32

1.150,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor solicitou desistência do item. 24/11/2021
10:26:57

24/11/2021 - 10:44:29

3.217,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

0032 - MÁQUINA PERFURADORA DE ENCADERNAÇÃO - Especificação: Máquina perfuradora de encadernação capac. até 250
fls. / 50 mm, fls. A4, quantidades de furos ajustável 46 a 49.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

2.200,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

23/11/2021 - 15:11:21

1.910,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

0033 - PROJETOR 3600 LUMENS, HDMI, SVGA. - Especificação: Sistema de projeção: DLP; resolução nativa: SVGA (800 x
600); suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGH_RB (1920 x 1200), brilho (ansi lumens) 3600; relação de contraste
(FOFO): 20000:1; cor de exibição: 1.07 bilhões de cores; Proporção nativa: Nativo 4: 3 (5 taxa de proporção selecionável),
Potência de fonte de luz: 200W.
Data

Valor CNPJ

Situação

19/11/2021 - 16:06:34

5.300,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

20/11/2021 - 12:20:51

4.998,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 09:37:53

5.995,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:46:05

4.990,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:46:41

4.988,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:46:59

4.985,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:47:21

4.980,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:47:38

4.977,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:47:45

4.975,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:47:49

4.970,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:48:05

4.967,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:48:57

4.960,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:49:04

4.955,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:49:20

4.952,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:49:48

4.950,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:50:04

4.947,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:50:17

4.940,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:50:33

4.937,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:50:56

4.935,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:51:12

4.932,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:51:25

4.930,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:51:36

4.928,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:51:53

4.925,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:52:09

4.923,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:52:12

4.920,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido
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22/11/2021 - 15:52:28

4.917,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:52:39

4.915,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:52:44

4.900,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:52:56

4.885,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:53:12

4.882,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:53:15

4.880,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:53:31

4.877,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:54:04

4.875,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:54:09

4.870,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:54:24

4.867,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:54:43

4.865,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:54:59

4.862,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:55:08

4.860,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:55:19

4.850,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:55:35

4.847,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:56:12

4.000,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - 22/11/2021 15:56:52

22/11/2021 - 15:56:27

3.998,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Cancelado - 22/11/2021 15:58:08

22/11/2021 - 15:58:24

4.840,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:58:40

4.837,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:58:53

4.830,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:59:10

4.827,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 15:59:27

4.825,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:59:43

4.822,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:00:02

4.820,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:00:18

4.817,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:00:29

4.815,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:00:44

4.812,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:01:35

4.810,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:01:51

4.807,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:02:01

4.800,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:02:17

4.797,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:02:44

4.795,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:00

4.792,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:03:13

4.790,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:28

4.787,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:03:41

4.780,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:57

4.777,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:04:27

4.775,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

Página 85 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

22/11/2021 - 16:04:42

4.772,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:05:02

4.770,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:05:17

4.767,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:05:41

4.765,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:05:58

4.762,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:06:13

4.700,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:06:28

4.697,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:07:34

4.690,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:07:49

4.687,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:08:10

4.600,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:08:25

4.597,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:08:51

4.595,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:09:08

4.592,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:09:20

4.590,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:09:36

4.587,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:10:02

4.580,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:10:18

4.577,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:10:53

4.570,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:11:09

4.567,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:11:20

4.560,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:11:36

4.557,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:12:03

4.550,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:12:19

4.547,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:12:26

4.540,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:12:41

4.537,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:13:13

4.500,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:13:30

4.497,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:14:19

4.450,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:14:35

4.447,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:15:11

4.440,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:15:31

4.437,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:15:58

4.430,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:16:14

4.427,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:16:31

4.420,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:16:47

4.417,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:17:28

4.410,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:17:43

4.407,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:18:56

4.400,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:19:13

4.397,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:19:28

4.390,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:19:43

4.387,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:19:51

4.388,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:19:56

4.300,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:20:12

4.297,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:20:45

4.200,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:21:01

4.197,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:21:11

4.190,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:21:28

4.187,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:21:50

4.100,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 16:22:06

4.097,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:22:53

4.090,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:23:09

4.087,99 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

22/11/2021 - 16:23:24

4.050,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:23:41

4.048,00 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Cancelado - A licitante não cumpriu em sua totalidade com a
qualificação técnica da empresa ao apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois
atestados. Também não apresentou o documento solicitado no item
10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de
Licitante Inidôneos (não solicitada como requisito para habilitação). A
licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do Contador
que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em
31/10/2021 e a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
(item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto no item
10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena
vigência e 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 e amparada também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda
a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. 23/11/2021 11:11:45

0034 - ROÇADEIRA FS 160 29.8CC –Potência 1,9Hp. Especificação: motor 2 tempos, 1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1
ferramenta para montagem.
Data

Valor CNPJ

Situação

18/11/2021 - 14:43:49

3.500,00 (proposta) 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 10:08:55

3.200,00 (proposta) 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:38:39

3.198,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:42:15

3.195,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:42:18

3.193,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:42:38

3.190,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:42:41

3.188,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:43:04

3.185,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:43:09

3.183,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:43:30

3.180,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:43:33

3.178,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:43:53

3.175,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:43:57

3.173,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:20

3.170,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:44:23

3.168,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:34

3.160,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:44:37

3.158,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:44:51

3.150,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:44:54

3.148,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:11

3.145,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:15

3.143,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:29

3.140,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:32

3.138,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:44

3.130,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:45:47

3.128,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:45:59

3.125,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:46:02

3.123,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:46:27

3.120,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:46:30

3.118,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:46:43

3.111,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:46:47

3.109,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:04

3.105,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:47:07

3.103,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:16

3.100,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:47:19

3.098,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:32

3.050,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:47:35

3.048,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:47:52

3.025,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:47:55

3.023,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:10

3.010,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:48:13

3.008,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:36

3.000,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido
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22/11/2021 - 15:48:40

2.998,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:48:57

2.990,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:49:00

2.988,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

22/11/2021 - 15:49:14

2.980,00 10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

Válido

22/11/2021 - 15:49:18

2.978,00 36.181.473/0001-80 - bidden comercial
ltda

Cancelado - A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao
apresentar Certidão do Contador que assinou o Balanço em desacordo
com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja
apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos
contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido
pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar,
exclusivamente, a regularidade do Profissional da Contabilidade
perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão,
quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em
convênios, editais de licitação ou por clientes”.
Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e amparada pelo
Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
23/11/2021 12:39:26

0035 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Especificação: Tela de projeção, tipo tripé, área visual 1,80 x 1,80m tecido matte
white.
Data
22/11/2021 - 09:38:39

Valor CNPJ
2.395,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Situação
Cancelado - A empresa pediu o cancelamento do preço ofertado.
23/11/2021 15:58:44

0036 - VENTILADOR DE PAREDE - Especificação: diâmetro: 65cm, comprimento: 70cm, dimensão: 65cm; tensão: 127/220V,
potência: 180/160w, rotação:600/1500rpm, ruído 74dba, frequência: 60hz, cor preto; Hélice: Polipropileno natural, Grade:
Removível; Garantia.
Data

Valor CNPJ

Situação

20/11/2021 - 12:20:51

390,00 (proposta) 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 07:46:01

400,00 (proposta) 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO
BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI

Válido

22/11/2021 - 09:39:22

368,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:39:22

363,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:46:15

360,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:47:02

355,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido
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22/11/2021 - 15:47:51

350,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:48:50

348,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:49:21

345,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:49:28

340,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:50:19

335,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:51:31

333,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:52:19

331,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:52:50

328,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:53:12

320,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:53:19

318,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:54:27

300,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:54:49

298,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:55:29

295,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:56:20

293,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:58:06

290,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 15:58:16

288,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 15:59:55

280,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:00:08

278,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:00:51

275,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:01:39

270,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:02:19

265,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:02:39

263,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:02:59

260,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:03:07

258,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:03:14

255,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:03:35

253,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:04:10

250,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:04:21

248,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:05:15

240,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:05:34

238,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

22/11/2021 - 16:06:53

230,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Válido

22/11/2021 - 16:07:40

225,00 24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0031

23/11/2021 - 16:12:27

03.578.847/0001-46 - ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

cert municipal rosa.pdf

0001

24/11/2021 - 10:43:49

24.745.893/0001-62 - S. A. MELO

PROPOSTA NOVA - Assinado.pdf

0002

24/11/2021 - 11:12:48

03.578.847/0001-46 - ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0002

24/11/2021 - 11:19:22

03.578.847/0001-46 - ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

PROPOSTA CONSOLIDADA PDF.pdf

0026

24/11/2021 - 11:41:09

10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

ANEXO III PROPOSTA DE PREÇOS
READEQUADA.pdf

0026

24/11/2021 - 11:44:04

10.662.762/0001-07 - MAQUINAS E
MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA

ANEXO III PROPOSTA DE PREÇOS
CONSOLIDADA.pdf

0012

24/11/2021 - 13:45:15

19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ARACUA - oriximina - consolidada 2411.pdf
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

S. A. MELO

11/11/2021 11:50

Simone Apoliano
Melo

000

SSP

11/11/2021

-

RG

S. A. MELO

11/11/2021 11:53

Simone Apoliano
Melo

000

RECEITA
FEDERAL

07/10/2021

-

CNPJ

S. A. MELO

11/11/2021 11:53

Simone Apoliano
Melo

-

SEFA/PARÁ

07/10/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

S. A. MELO

11/11/2021 11:54

Simone Apoliano
Melo

702021080589557-2

SEFA/PARÁ

29/10/2021

27/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

S. A. MELO

11/11/2021 11:56

Simone Apoliano
Melo

14855174/2021

TST

29/10/2021

26/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

S. A. MELO

11/11/2021 11:56

Simone Apoliano
Melo

000

DIVERSOS

08/10/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

S. A. MELO

11/11/2021 11:59

Simone Apoliano
Melo

000

CONSELHO
REGIONAL DE
CONTABILIDADE

11/10/2021

09/01/2022

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

S. A. MELO

11/11/2021 11:59

Simone Apoliano
Melo

-

DIVERSOS

11/11/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

S. A. MELO

11/11/2021 12:00

Simone Apoliano
Melo

-

SECRETARIA DE
FINANÇAS

19/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

S. A. MELO

11/11/2021 12:01

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

11/11/2021 12:01

Simone Apoliano
Melo

-

-

11/11/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

S. A. MELO

11/11/2021 12:09

Simone Apoliano
Melo

-

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

11/11/2021

10/12/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

S. A. MELO

17/11/2021 08:47

Simone Apoliano
Melo

0000

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

10/11/2021

08/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:52

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

1822305

SSP-DF

10/06/2021

-

RG

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:52

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

10793812000195

RECEITA
FEDERAL

18/10/2021

-

CNPJ

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:53

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

300129023542021

SECRETARIA DO
ESTADO DE
ECONOMIA

24/09/2021

23/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:54

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

300129023542021

SECRETARIA DO
ESTADO DE
ECONOMIA

24/09/2021

23/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:54

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

20007667/2021

JUSTIÇA DO
TRABALHO

28/06/2021

24/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:55

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

2021.CTD.VAJE.X4JX.X9O5.JHEY.10A7
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
DISTRITO
FEDERAL E DOS
TERR

04/11/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:57

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

PR/2021/00008602

04/11/2021

02/02/2022

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

CONSELHO
REGIONAL DE
CONTABILIDADEPR
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LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:57

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

DIVERSOS

19/11/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 11:59

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

REDE SIM DF

29/10/2021

26/03/2024

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:00

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:00

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

-

19/11/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:01

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

RECEITA
FEDERAL

07/10/2021

05/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:01

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

01/11/2021

25/11/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:02

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

-

29/10/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:02

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

-

19/11/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:03

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

FAZENDA DO
DISTRITO
FEDERAL

18/10/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:04

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

-

19/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

19/11/2021 12:04

SILVIO MOREIRA
DOS SANTOS

-

-

19/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
QUE NÃO EMPREGAR
MENOR DE IDADE

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 14:23

Josenal Barbosa
De Lima

5115585

PC/PA

20/11/2002

-

RG

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 14:27

Josenal Barbosa
De Lima

10662762000137

RECEITA
FEDERAL

19/11/2021

-

CNPJ

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 14:31

Josenal Barbosa
De Lima

702021080991925-5

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

27/09/2021

26/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 14:33

Josenal Barbosa
De Lima

29342155/2021

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

27/09/2021

25/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 14:39

Josenal Barbosa
De Lima

2021.CTD.LOXG.YTGA.R8F7.YYV3.5KWH
TJDFT

19/11/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

19/11/2021 15:30

Josenal Barbosa
De Lima

-

MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

19/08/2021

15/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

S. A. MELO

20/11/2021 12:32

Simone Apoliano
Melo

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

S. A. MELO

20/11/2021 13:40

Simone Apoliano
Melo

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

S. A. MELO

20/11/2021 13:43

Simone Apoliano
Melo

-

-

22/11/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
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S. A. MELO

20/11/2021 13:44

Simone Apoliano
Melo

-

-

22/11/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

S. A. MELO

20/11/2021 13:57

Simone Apoliano
Melo

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

S. A. MELO

20/11/2021 14:08

Simone Apoliano
Melo

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
QUE NÃO EMPREGAR
MENOR DE IDADE

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 16:48

Josenal Barbosa
De Lima

7604.7917.8231.8545

CONSELHO
REGIONAL DE
CONTABILIDADE
DO ESTADO DO
PA

19/11/2021

17/02/2022

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 16:50

Josenal Barbosa
De Lima

-

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

19/11/2021

02/12/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 16:50

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

02/01/2012

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 17:04

Josenal Barbosa
De Lima

-

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

20/11/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 20:31

Josenal Barbosa
De Lima

-

PREFEITURA DE
ORIXIMINA

18/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

20/11/2021 21:31

Josenal Barbosa
De Lima

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

21/11/2021 00:59

Josenal Barbosa
De Lima

2627/2021

PREFEITURA DE
ORIXIMINA

30/09/2021

31/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

21/11/2021 01:28

Josenal Barbosa
De Lima

-

ORGAO PUBLICO

10/11/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

22/11/2021 08:47

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
QUE NÃO EMPREGAR
MENOR DE IDADE

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

22/11/2021 08:48

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

22/11/2021 08:50

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

22/11/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

22/11/2021 08:52

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

22/11/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA
LTDA-EPP

22/11/2021 09:17

Walace Alves de
Souza

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

MAQUINAS E
MOTORES
ALMEIDA E LIMA
LTDA

22/11/2021 09:47

Josenal Barbosa
De Lima

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:19

Rosa de Sousa
Nogueira

1675092

PC/PA

29/12/2016

-

RG

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:20

Rosa de Sousa
Nogueira

03578847000146

receita federal

22/11/2021

-

CNPJ

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:26

Rosa de Sousa
Nogueira

03578847000146

tst

22/11/2021

20/05/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS
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ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:29

Rosa de Sousa
Nogueira

007417

Conselho regional
de contabilidade

06/09/2021

05/12/2021

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:30

Rosa de Sousa
Nogueira

-

Prefeitura
Municipal de
Oriximina

01/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:33

Rosa de Sousa
Nogueira

-

caixa

11/11/2021

10/12/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:33

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

22/11/2021

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 11:34

Rosa de Sousa
Nogueira

-

SEFAZ

22/11/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:27

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
QUE NÃO EMPREGAR
MENOR DE IDADE

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:28

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

22/11/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:28

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

22/11/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:30

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

22/11/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:31

Rosa de Sousa
Nogueira

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

ARACUA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

22/11/2021 13:31

Jose Paulo Gomes

001

estado

22/11/2021

-

RG

ARACUA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

22/11/2021 13:37

Jose Paulo Gomes

-

-

22/11/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

ARACUA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

22/11/2021 13:47

Jose Paulo Gomes

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:47

Rosa de Sousa
Nogueira

-

Jucepa

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:57

Rosa de Sousa
Nogueira

152094431

SEFAZ

22/11/2021

22/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:57

Rosa de Sousa
Nogueira

-

outtos

22/11/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:58

Rosa de Sousa
Nogueira

-

receita federal

22/11/2021

22/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:59

Rosa de Sousa
Nogueira

11515

22

22/11/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

22/11/2021 13:59

Rosa de Sousa
Nogueira

51515

11

22/11/2021

22/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Inabilitados
Data

Fornecedor

CNPJ

Detalhe

23/11/2021 - 15:58:44

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-46

Item 0035 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Especificação: Tela de projeção,
tipo tripé, área visual 1,80 x 1,80m tecido matte white.

Desclassificação: A empresa pediu o cancelamento do preço ofertado.
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24/11/2021 - 10:26:57

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-46

Item 0031 - MOTOBOMBA A GASOLINA WB30XH. - Especificação: auto
escovante 5,5hp referência: WB30X H2 Brxmodelo: WB30XH Brx.

Desclassificação: O fornecedor solicitou desistência do item.

Reabilitados
Data

Fornecedor

CNPJ

Detalhe

23/11/2021 - 14:33:21

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP

10.793.812/0001-95

Item 0017 - COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO - Especificação:
PROCESSADOR: INTEL CORE i5, A PARTIR DA 7ª GERAÇAO; MEMORIA RAM
DE 8GB DDR4; 1TB HDDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO 64
BITS; SAIDAS, NO MINIMO: 1 HDMI, 1 VGA, 4 USB, 4 CONEXOES DE AUDIO, 1
PORTA RJ45 DE ALTA VELOCIDADE 10/100/1000; MONITOR DE 19,5" LCD
COM CONEXAO 3TB HDMI FullHD E VGA.

INABILITAÇÃO POR EQUÍVOCO, NAS PÁGINAS 2 E 3 DO ANEXO DA PROPOSTA AS ESPECIFICAÇÕES INDICAM QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO
COM O SOLICITADO.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

24/11/2021 - 14:29

--

--

0010 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1,5CV e 127V - Especificação:
Características Técnicas - Potência (HP/kW): 1,5/1,12; - Número de estágios: 16; - D
máx(mm): 97; - Ø Pol BSP: 1 1/2"; - Corpo: Inox - Vazão máxima: 3,5 m³/h (Pressão
m.c.a: 72,0); - Vazão mínima: 0,5 m³/h (Pressão m.c.a: 149,0); Dimensões do Produto
- Peso: 16,3 Kg; - Comprimento: 86,8 cm; - Largura: 10 cm; - Altura: 10 cm.
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento

36.181.473/0001-80 - bidden
comercial ltda

24/11/2021 - 14:05:04

Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do
Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que
recomenda não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso
contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e
nitidamente pode ser visto ao conferir a habilitação anexa no portal, sendo
totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados na peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se
mantendo em apresentar acórdão que recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da decisão que levou à inabilitação da
empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta foi inabilitada por não apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do
Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o
Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que
qualquer pessoa pode expedir, diferente da solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 do edital e Artigo
43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

0011 - BOMBA D` ÁGUA TIPO PALITO DE 1CV - Especificação: DADOS TÉCNICOS:
Referência: G1726/BR1 | G1726/BR2 Voltagem: 127V ou 220V Peso: 9,8 kg Altura
manométrica total: 85 MCA Corpo da bomba: Inox Lubrificante do motor: óleo
dielétrico isolante (não tóxico) Material do rotor: Noryl Medidas da bomba: 955x85 mm
Número de rotores: 14 Ph: 6,5 a 8,5 Profundidade de imersão: 8 m Quantidade
máxima de areia na água: 40 g/m Selo mecânico: grafite cerâmica buna, Temperatura
máxima da água: 35 C Vazão máxima: 4,2 m/h Potência: 1 HP Rotação: 3.450 rpm
Saída: 1 Garantia: 12 meses Acompanha: Acompanha caixa de comando com
capacitor e protetor térmico.
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento

Página 104 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

36.181.473/0001-80 - bidden
comercial ltda

24/11/2021 - 14:05:08

Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do
Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que
recomenda não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso
contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e
nitidamente pode ser visto ao conferir a habilitação anexa no portal, sendo
totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados na peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se
mantendo em apresentar acórdão que recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da decisão que levou à inabilitação da
empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta foi inabilitada por não apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do
Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o
Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que
qualquer pessoa pode expedir, diferente da solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 do edital e Artigo
43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

0027 - GERADOR DE ENERGIA 12.5 KVA/12.500 W TRIFÁSICO Especificação: Potência de pico: 15 HP, potência intermitente:16,5HP, potência
contínua:15HP, cilindrada: 866cc, diâmetro x curso: 102 x 106mm, Sistema de injeção
indireta, rotação: 2200RPM, tanque de combustível:16,5L, capacidade de óleo
lubrificante: 3,4L, sistema de refrigeração: tanque d`água, sistema de partida: manual,
dimensões: 1300x560x757mm, peso seco: 265kg, garantia:6 meses.
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento

36.181.473/0001-80 - bidden
comercial ltda

24/11/2021 - 14:05:12

Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do
Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que
recomenda não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso
contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e
nitidamente pode ser visto ao conferir a habilitação anexa no portal, sendo
totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados na peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se
mantendo em apresentar acórdão que recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da decisão que levou à inabilitação da
empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta foi inabilitada por não apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do
Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o
Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que
qualquer pessoa pode expedir, diferente da solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 do edital e Artigo
43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

0034 - ROÇADEIRA FS 160 29.8CC –Potência 1,9Hp. Especificação: motor 2 tempos,
1 lamina 3 facas, 1 cinto dupla e 1 ferramenta para montagem.
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento

36.181.473/0001-80 - bidden
comercial ltda

24/11/2021 - 14:05:15

Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do
Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que
recomenda não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso
contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e
nitidamente pode ser visto ao conferir a habilitação anexa no portal, sendo
totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados na peça recursal.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se
mantendo em apresentar acórdão que recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da decisão que levou à inabilitação da
empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta foi inabilitada por não apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do
Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o
Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que
qualquer pessoa pode expedir, diferente da solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 do edital e Artigo
43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93 que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Chat
Data

Apelido

Frase
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22/11/2021 - 14:29:13

Pregoeiro

Licitantes, boa tarde! Sejam bem-vindos. Iniciaremos a análise das propostas apresentadas. Ressalta-se,
que as propostas que não estiverem de acordo com as especificações do edital, poderão ser
desclassificadas com base no Artigo 28 do Decreto 10.024/2019 O pregoeiro verificará as propostas
apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital.

22/11/2021 - 14:29:20

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

22/11/2021 - 14:53:57

Sistema

O item 0018 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:53:57

Sistema

O item 0019 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:53:57

Sistema

O item 0020 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:53:57

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/11/2021 - 14:53:57

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.

22/11/2021 - 14:53:57

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

22/11/2021 - 14:53:57

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.

22/11/2021 - 14:58:35

Pregoeiro

Iniciaremos a fase lances. Alertamos aos licitantes que, por se tratar de uma licitação pelo Sistema de
Registro de Preços, os preços ofertados constituirão uma Ata de Registro de Preços que ficará vigente pelo
período de 1 ano, o que significa que os fornecedores habilitados deverão manter os preços pactuados pelo
período de 12 meses. Solicitamos cuidado e atenção aos lances ofertados no sentido de evitar preços
baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que podem ocasionar transtornos futuros no fornecimento,
culminando inclusive na aplicação de penalidade.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

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

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

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

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

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

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

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

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 14:59:39

Sistema

O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:09:55

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:10:07

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:10:39

Sistema

O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:11:21

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.800,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/11/2021 - 15:11:22

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:12:19

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:14:08

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:16:29

Sistema

O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:22:04

Sistema

O item 0007 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:24:16

Sistema

O item 0006 foi encerrado.

Página 106 de 117
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 09:45:45.
Código verificador: 194A1D

22/11/2021 - 15:24:52

Sistema

O item 0008 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:20

Sistema

O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:20

Sistema

O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:20

Sistema

O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:20

Sistema

O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:29

Sistema

O item 0012 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:29

Sistema

O item 0013 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:29

Sistema

O item 0014 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:29

Sistema

O item 0015 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:32

Sistema

O item 0010 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:26:45

Sistema

O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:29:18

Sistema

O item 0009 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:32:43

Sistema

O item 0011 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:33:38

Sistema

O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:37:02

Sistema

O item 0017 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:37:44

Sistema

O item 0016 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:38:39

Sistema

O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/11/2021 - 15:39:56

Sistema

O item 0025 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:41:54

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.975,00 para o item 0023 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/11/2021 - 15:42:09

Sistema

O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.975,00 para o item 0023 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:43:39

Sistema

O item 0026 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:43:39

Sistema

O item 0028 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:44:01

Sistema

O item 0023 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:45:01

Sistema

O item 0024 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:48:41

Sistema

O item 0029 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:48:41

Sistema

O item 0032 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:48:41

Sistema

O item 0035 foi encerrado.
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22/11/2021 - 15:51:18

Sistema

O item 0034 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:51:27

Sistema

O item 0027 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:51:36

Sistema

O item 0030 foi encerrado.

22/11/2021 - 15:56:20

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4.000,00 para o item 0033 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/11/2021 - 15:56:52

Sistema

O pedido de cancelamento do lance de R$ 4.000,00 para o item 0033 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 15:57:57

Sistema

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3.998,00 para o item 0033 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/11/2021 - 15:58:08

Sistema

O pedido de cancelamento do lance de R$ 3.998,00 para o item 0033 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/11/2021 - 16:09:40

Sistema

O item 0036 foi encerrado.

22/11/2021 - 16:12:59

Sistema

O item 0022 foi encerrado.

22/11/2021 - 16:18:49

Sistema

O item 0021 foi encerrado.

22/11/2021 - 16:25:33

Sistema

O item 0031 foi encerrado.

22/11/2021 - 16:25:42

Sistema

O item 0033 foi encerrado.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0001 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 2.760,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0002 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
6.115,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0003 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
1.695,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0004 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 1.970,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0005 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
9.800,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0006 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
960,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0007 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
975,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0008 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 4.588,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0009 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 3.553,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0010 teve como arrematante bidden comercial ltda - ME com valor unitário de R$ 2.294,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0011 teve como arrematante bidden comercial ltda - ME com valor unitário de R$ 1.848,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0012 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 346,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0013 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
9.685,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0014 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
6.000,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0015 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
3.855,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0016 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 280,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0017 teve como arrematante LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP EPP/SS com valor unitário de R$ 4.535,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0021 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
1.900,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0022 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 1.788,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0023 teve como arrematante CESAR FERRAREZI DOS SANTOS - ME com valor unitário de R$
1.955,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0024 teve como arrematante CESAR FERRAREZI DOS SANTOS - ME com valor unitário de R$
2.750,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0025 teve como arrematante CESAR FERRAREZI DOS SANTOS - ME com valor unitário de R$
3.535,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0026 teve como arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA - MEI com valor
unitário de R$ 27.300,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0027 teve como arrematante bidden comercial ltda - ME com valor unitário de R$ 41.698,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0028 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 680,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0029 teve como arrematante A D F DA SILVA SOLAR ROOF - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
30.301,88.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0030 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
628,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0031 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
1.150,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0032 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 2.200,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0033 teve como arrematante METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 4.048,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0034 teve como arrematante bidden comercial ltda - ME com valor unitário de R$ 2.978,00.

22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0035 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$
2.395,00.
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22/11/2021 - 16:26:33

Sistema

O item 0036 teve como arrematante S. A. MELO - ME com valor unitário de R$ 225,00.

22/11/2021 - 16:37:39

Pregoeiro

Licitantes, iniciaremos agora a análise de documentos. Por haver muitos arrematantes e tratar-se de uma
análise minuciosa, essa etapa demanda tempo, logo, suspenderemos a sessão e convocamos todos para
retornar amanhã, às 10h para dar prosseguimento ao certame.

23/11/2021 - 10:47:58

Pregoeiro

Licitantes, sejam bem-vindos. Ainda permanecemos realizando a análise de documentos.

23/11/2021 - 10:48:39

Pregoeiro

No entanto, já iniciaremos o processo de habilitação ou inabilitação das empresas arremantantes.

23/11/2021 - 10:49:20

Pregoeiro

Solicitamos que todos permaneçam logados e atentos, pois após a inabilitação de algumas empresas,
procederemos com a negociação de preços de alguns itens.

23/11/2021 - 11:11:45

Sistema

O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI foi inabilitado no processo.

23/11/2021 - 11:11:45

Sistema

Motivo: A licitante não cumpriu em sua totalidade com a qualificação técnica da empresa ao apresentar
apenas 01 atestado de capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois atestados. Também
não apresentou o documento solicitado no item 10.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), anexando no lugar do documento uma Certidão Negativa de Licitante Inidôneos (não
solicitada como requisito para habilitação). A licitante também apresentou a Certidão de Regularidade do
Contador que assinou o balanço (item 10.7.5) com prazo de validade vencida em 31/10/2021 e a Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual (item 10.6.2) com data de 21/10/2021 contrariando o disposto
no item 10.10 que diz que todos os documentos deverão estar em plena vigência e 10.11 que estabelece:
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os
documentos que não possuírem prazo de validade,... (CONTINUA)

23/11/2021 - 11:11:45

Sistema

(CONT. 1) somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data
prevista para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada e amparada também pelo Artigo 43,
`PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.

23/11/2021 - 11:11:45

Sistema

O fornecedor METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

23/11/2021 - 11:11:45

Sistema

O item 0033 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 4.050,00.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O fornecedor CESAR FERRAREZI DOS SANTOS foi inabilitado no processo.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

Motivo: A licitante não cumpriu em sua totalidade com a qualificação técnica da empresa ao apresentar
apenas 01 atestado de capacidade técnica contrariando o item 10.8.1 que solicita dois atestados. A licitante
também apresentou nenhum dos documentos solicitados para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA da empresa, portanto não cumpriu com os itens 10.7.2, 10.7.2.1 e 10.7.5. A licitante
apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (item 10.6.2) com data de 06/11/2019
e alvará de licença provisório (item 10.9.1) vencido 08/01/2020 contrariando o disposto no item 10.10 que diz
que todos os documentos deverão estar em plena vigência e 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 empresa... (CONTINUA)

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

(CONT. 1) também não apresentou cumpriu em sua totalidade com habilitação jurídica ao não apresentar o
documento de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e não apresentou corretamente nenhum
dos anexos referentes aos itens 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5. Inabilitação fundamentada e amparada
também pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O fornecedor CESAR FERRAREZI DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O item 0023 tem como novo arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA com valor unitário de R$ 1.990,00.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O fornecedor CESAR FERRAREZI DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O item 0024 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 2.765,00.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O fornecedor CESAR FERRAREZI DOS SANTOS foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 11:37:06

Sistema

O item 0025 tem como novo arrematante S. A. MELO com valor unitário de R$ 3.575,00.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda foi inabilitado no processo.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

Motivo: A licitante não cumpriu o que estabelece o item 10.7.5 ao apresentar Certidão do Contador que
assinou o Balanço em desacordo com a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar a
assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme especificado
no Art. 2º “A Certidão será expedida sempre que exigido pela legislação da profissão contábil ou solicitado
por parte interessada”, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a
regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua
emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Inabilitação fundamentada pelo 10.19 que diz “Se a documentação de habilitação
não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar... (CONTINUA)

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

(CONT. 1) qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e
amparada pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O item 0010 tem como novo arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA com valor
unitário de R$ 2.296,00.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O item 0011 tem como novo arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA com valor
unitário de R$ 1.850,00.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O item 0027 tem como novo arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA com valor
unitário de R$ 41.700,00.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 12:39:26

Sistema

O item 0034 tem como novo arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA com valor
unitário de R$ 2.980,00.

23/11/2021 - 13:55:28

Sistema

O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi inabilitado no processo.
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23/11/2021 - 13:55:28

Sistema

Motivo: Analisando as especificações do produto ofertado pela licitante, em documento anexo da proposta,
verificou-se que o produto não atende as especificações do item que deseja ser comprado uma vez que o
ITEM SOLICITADO NO EDITAL DEVE SER INTEL CORE i5 E O OFERTADO É INTEL CELERON,
PROCESSADOR BEM MAIS INFERIOR AO SOLICITADO, ALÉM DE INCOMPATIBILIDADE COM OUTRAS
ESPEFICICAÇÕES. De acordo com o Artigo 28, do Decreto 10.024/2021, Art. 28. O pregoeiro verificará as
propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

23/11/2021 - 13:55:28

Sistema

O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi inabilitado para o item 0017
pelo pregoeiro.

23/11/2021 - 13:55:28

Sistema

O item 0017 tem como novo arrematante ULTRA LICITAÇÕES LTDA. com valor unitário de R$ 4.540,00.

23/11/2021 - 14:33:21

Sistema

O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi reabilitado pelo pregoeiro
para o item 0017.

23/11/2021 - 14:33:21

Sistema

Motivo: INABILITAÇÃO POR EQUÍVOCO, NAS PÁGINAS 2 E 3 DO ANEXO DA PROPOSTA AS
ESPECIFICAÇÕES INDICAM QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.

23/11/2021 - 14:33:21

Sistema

O item 0017 tem como novo arrematante LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP
com valor unitário de R$ 4.535,00.

23/11/2021 - 14:54:58

Sistema

O fornecedor A D F DA SILVA SOLAR ROOF foi inabilitado no processo.

23/11/2021 - 14:54:58

Sistema

Motivo: A licitante não cumpriu em sua totalidade com item 10.8.1 referente à qualificação técnica da
empresa, ao apresentar apenas 01 atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação
que trata de fornecimento e, por conseguinte, com o item que é específico para fornecimento de placas
solares. Um dos atestados é referente ao serviço de instalação de placas solares e o outro é de instalação e
fornecimento, logo apenas 01 atestado é compatível com esta licitação e o item em questão SOLICITA 02
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVANDO QUE A LICITANTE FORNECEU OU ESTÁ
FORNECENDO O OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Inabilitação fundamentada no item 10.19 que que diz “Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006” e... (CONTINUA)

23/11/2021 - 14:54:58

Sistema

(CONT. 1) amparada pelo Artigo 43, `PAR` 3º, que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. Ademais, cabe mencionar que o valor ofertado está muito
acima do nosso valor estimado, que é o máximo aceitável para o produto.

23/11/2021 - 14:54:58

Sistema

O fornecedor A D F DA SILVA SOLAR ROOF foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/11/2021 - 15:01:59

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:01:59

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 24.650,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:03:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 15:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:03:28

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 24.650,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:03:48

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0027. O prazo é até às 15:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:03:48

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 25.900,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:04:13

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0026: Boa tarde Pregoeiro (a)

23/11/2021 - 15:06:39

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:06:39

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 1.910,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:08:01

Sistema

O Item 0026 recebeu um lance negociado no valor de R$ 26.500,00.

23/11/2021 - 15:08:41

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0026: o Preço que conseguimos chegar para o item 26 é R$ 26.500,00 devido aos
constantes reajustes.

23/11/2021 - 15:09:34

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 15:30 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:09:34

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 1.423,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:10:05

Sistema

O Item 0027 recebeu um lance negociado no valor de R$ 39.500,00.

23/11/2021 - 15:11:21

Sistema

O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.910,00.

23/11/2021 - 15:11:40

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: o seu preço sugerido para item 27 , esta abaixo da tabela virgente.

23/11/2021 - 15:11:49

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0026. O prazo é até às 15:30 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:11:49

Sistema

Motivo: Licitante, solicitamos que reavalie a possibilidade aceitar nosso valor de referência, pois pela Lei não
podemos aceitar valores acima do valor estimado para cada item do certame. Em caso de recusa, seu preço
será desclassificado e item cancelado.

23/11/2021 - 15:13:25

Sistema

O Item 0026 recebeu um lance negociado no valor de R$ 24.500,00.

23/11/2021 - 15:14:17

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0026: Conforme diversos reajuste manteremos o preço de tabela anterior

23/11/2021 - 15:14:43

Sistema

O Item 0027 recebeu um lance negociado no valor de R$ 37.800,00.

23/11/2021 - 15:16:21

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0027. O prazo é até às 15:30 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:16:21

Sistema

Motivo: Licitante, solicitamos que reavalie a possibilidade aceitar nosso valor de referência ou nos fazer uma
proposta mais vantajosa com variação de máxima ate de 10% acima do nosso valor, pois é o valor máximo
que pode ser justificado, pois pela Lei nã

23/11/2021 - 15:16:26

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Sra Pregoeira quero aproveitar é solicitar que faça vista no 31.

23/11/2021 - 15:16:59

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0026.

23/11/2021 - 15:16:59

Sistema

Motivo: Negociação finalizada.

23/11/2021 - 15:18:11

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0026: quais os preços base que a Senhora tem , ou se refere para os itens 26 e 27 ?

23/11/2021 - 15:20:28

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Conforme ja mencionando os valores ofertados sâo valores com preços finais devido
aos custos elevados em toda a cadeia logistica
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23/11/2021 - 15:21:17

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Enquanto ao item 31 a empresa ROSA DE SOUSA NOGUEIRA apresentou modelo
divergente ao descrito no edital , cujo o modelo corresponde a uma outra descrição solicitada no edital,
(REFRENCIA:WB30XH 3` POLEGADAS) e não 2` POLEGADAS, entretando a empresa Máquinas e Motores
esta oferecendo os itens 26, 27,31 conforme as descriçoes plena do edital.

23/11/2021 - 15:23:18

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 15:30 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:23:18

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito abaixo do nosso valor de referência. Valores acima do nosso
estimado preocupam, assim como valores muito abaixo pois podem desencadear problemas na entrega.
Diante disso, solicitamos a seguinte confirmação: é possí

23/11/2021 - 15:25:54

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0027. O prazo é até às 15:30 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:25:54

Sistema

Motivo: Para o item 27, nosso valor de referência é R$ 25.900,00.

23/11/2021 - 15:28:10

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: o produto que a Senhora menciona nao é da linha yanmar

23/11/2021 - 15:29:29

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0031. O prazo é até às 15:50 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:29:35

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Pois o seu preço de base esta inexequivel referente a tabela virgente da Yanmar
fornecida pelo Fabricante

23/11/2021 - 15:31:08

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 15:50 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:31:08

Sistema

Motivo: O licitante não teria como nos ofertar um produto com as especificações solicitadas, mas de outro
fabricante com preço mais acessível?

23/11/2021 - 15:33:48

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Nesse caso, posso ofertar um grupo gerador do mesmo fabricante Yanmar , porem
com 12 kva e nao com 12,5 kva sendo no valor de R$ 28.0000,00 com a mesma qualidade e durabilidade e
garantia de fabrica

23/11/2021 - 15:36:48

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: O que foi ofertado anteriomente foi de acordo com toda a especificação do edital por
isso o valor era bem maior.

23/11/2021 - 15:42:59

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Acabamos de analisar junto ao nosso fornecedor o mesmo nos deu seguinte parecer
por telefone: O grupo gerador vem com mesmo gerador 12,5 kva porem com motor modelo TF160R.

23/11/2021 - 15:44:43

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: esse modelo mencionado: TF160R com gerador de 12,5 kva Trifasico conseguimos
fechar no valor de R$ 28.000,00

23/11/2021 - 15:45:20

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0027. O prazo é até às 15:50 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:45:20

Sistema

Motivo: Licitante, nesse caso não é possível aceitar vossa oferta, uma vez que as especificar do produto
ofertado são incompatíveis com o produto licitado. Nosso edital é Lei, e nesse caso o item pode ser até de
outro fabricante, que atenda as especificaç

23/11/2021 - 15:47:34

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: A Empresa Maquinas e Motores esta ofertando os itens : 10,11 ,26,27,31 e 34
conforme as descriçoes plena do edital.

23/11/2021 - 15:47:49

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0031. O prazo é até às 15:55 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:47:49

Sistema

Motivo: Licitante, é possível entregar o produto pelo valor ofertado, uma vez que este está muito abaixo do
nosso valor de referência?

23/11/2021 - 15:48:31

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 15:55 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:48:31

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 1.423,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 15:49:46

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:59 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:49:46

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 4.959,00. Aceita nosso valor? Em caso de recusa, o item será cancelado, pois pela
Lei não podemos aceitar valores acima do est

23/11/2021 - 15:50:34

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:59 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:50:34

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 2.877,00. Aceita nosso valor? Em caso de recusa, o item será cancelado.

23/11/2021 - 15:53:22

F. ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Negociação Item 0035: A empresa pede o cancelamento do item 35, porque foi um erro de digitação ela nao
iria participar deste item

23/11/2021 - 15:53:57

F. ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Negociação Item 0031: O item 31 ja esta no nosso valor maximo.

23/11/2021 - 15:54:35

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 15:59 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 15:54:35

Sistema

Motivo: Aceitamos sua proposta, fechamos em R$ 28.000. Solicitamos que altere o seu preço para o item no
campo específico do sistema.

23/11/2021 - 15:57:27

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0027: Quero ressaltar que a empresa Maquinas e Motores vai entregar o grupo gerador
YANMAR mdodelo YTFG12TR TF160R com gerador de 12,5 kva, conforme negociação via chat.

23/11/2021 - 15:57:35

Sistema

O Item 0027 recebeu um lance negociado no valor de R$ 28.000,00.

23/11/2021 - 15:58:44

Sistema

O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/11/2021 - 15:58:44

Sistema

Motivo: A empresa pediu o cancelamento do preço ofertado.

23/11/2021 - 16:01:57

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 16:01:57

Sistema

Motivo: Considerando que o preço ofertado está muito abaixo do nosso valor de referência, solicitamos que a
empresa envio o manual do produto ofertado para confirmação das especificações com o item solicitado.

23/11/2021 - 16:11:47

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 16:11:47

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 4.959,00. Aceita nosso valor?

23/11/2021 - 16:12:27

Sistema

A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

23/11/2021 - 16:12:51

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 16:20 do dia 23/11/2021.

23/11/2021 - 16:12:51

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação que é R$ 2.887,00. Aceita nosso valor? Ou nos faça uma nova proposta com preço máximo de
10% acima do nosso.

23/11/2021 - 16:13:59

Sistema

O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.959,00.
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23/11/2021 - 16:16:02

Pregoeiro

Licitantes, suspenderemos a sessão por hoje. Convocamos todos para retornar amanhã, 24/11, às 09h, para
envio das propostas consolidadas e finalização deste certame. Boa descanso a todos!

23/11/2021 - 16:16:23

Sistema

O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.170,00.

23/11/2021 - 16:17:15

F. ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Negociação Item 0015: Caro pregoeiro esse e o nosso lance nesse valor de R$- 3.170,00 pelo aumento das
caixas d1agua no mercado

24/11/2021 - 09:32:59

Pregoeiro

Licitantes, bom dia! Daremos prosseguimento ao nosso certame. A partir de agora, faremos a solicitação de
envio da proposta consolidada. Fiquem atentos para não perder os prazos estabelecidos para envio dos
documentos solicitados.

24/11/2021 - 09:44:29

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:43 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 09:44:29

Sistema

Motivo: tendo em vista que o valor ofertado para o item está mais de 50% abaixo do nosso valor de
referência, solicitamos que seja enviado o manual do produto ofertado para verificarmos a compatibilidade
com as especificações do produto solicitado no edital.

24/11/2021 - 09:53:29

F. ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Documentação Item 0031: Caro pregoeiro estamos desistindo do item 31

24/11/2021 - 10:06:52

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0031.

24/11/2021 - 10:06:52

Sistema

Motivo: A empresa solicitou desistência do item.

24/11/2021 - 10:08:35

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi definida pelo pregoeiro para
24/11/2021 às 12:09.

24/11/2021 - 10:08:50

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi definida
pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:09.

24/11/2021 - 10:09:17

Sistema

O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 10:11:40

Pregoeiro

Licitantes, a proposta consolidada deve ser preenchida no sistema e anexada em PDF no mesmo campo.

24/11/2021 - 10:17:01

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:17.

24/11/2021 - 10:19:48

Sistema

O fornecedor S. A. MELO enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 10:22:22

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:22.

24/11/2021 - 10:24:17

Sistema

O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor S. A. MELO foi encerrado pelo pregoeiro.

24/11/2021 - 10:24:17

Sistema

Motivo: proposta enviada

24/11/2021 - 10:25:33

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 10:25:33

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada em PDF conforme cláusula 11.

24/11/2021 - 10:26:21

Sistema

O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi encerrado
pelo pregoeiro.

24/11/2021 - 10:26:21

Sistema

Motivo: Será excluído 1 item e solicitado nova proposta.

24/11/2021 - 10:26:57

Sistema

O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

24/11/2021 - 10:26:57

Sistema

Motivo: O fornecedor solicitou desistência do item.

24/11/2021 - 10:26:57

Sistema

O item 0031 tem como novo arrematante MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA com valor
unitário de R$ 4.100,00.

24/11/2021 - 10:28:07

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:58 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 10:28:07

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está muito acima do nosso valor de referência que é o máximo aceitável para
esta licitação: R$ 3.217,00. Aceita nosso valor?

24/11/2021 - 10:30:40

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0031: Bom dia. Prezada Pregoeira, o máximo que consigo chegar é R$ 3.400,00

24/11/2021 - 10:35:19

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0031. O prazo é até às 10:58 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 10:35:19

Sistema

Motivo: Sabemos que é possível aceitar nosso valor. Reavalie a possibilidade de aceitar nossa proposta.

24/11/2021 - 10:43:28

F. MAQUINAS E MOTORE...

Negociação Item 0031: OK, após analise, acatamos a sua proposta, em R$ 3.217,00

24/11/2021 - 10:43:49

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 10:44:07

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0031. O prazo é até às 10:58 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 10:44:07

Sistema

Motivo: Solicitamos que altere o valor no campo próprio do sistema.

24/11/2021 - 10:44:29

Sistema

O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.217,00.

24/11/2021 - 10:45:23

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0031.

24/11/2021 - 10:45:23

Sistema

Motivo: Negociação finalizada.

24/11/2021 - 10:46:54

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 12:47.

24/11/2021 - 10:54:32

Sistema

O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP enviou uma nova proposta
readequada.

24/11/2021 - 11:09:57

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

24/11/2021 - 11:09:57

Sistema

Motivo: Documento enviado.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.
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24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:10:05

Sistema

Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S. A. MELO.

24/11/2021 - 11:11:26

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 11:11:26

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada conforme cláusula 11 do Edital.

24/11/2021 - 11:12:48

Sistema

A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 11:16:11

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 11:25 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 11:16:11

Sistema

Motivo: Licitante, informamos que sua proposta consolidada está com a data de 22/11, de início do processo.
Altere a data para o dia hoje: 24/11.

24/11/2021 - 11:19:22

Sistema

A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 11:20:02

Sistema

O fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 11:20:52

Sistema

O fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 11:31:35

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

24/11/2021 - 11:31:35

Sistema

Motivo: Documento enviado.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:32:10

Sistema

Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA.

24/11/2021 - 11:33:52

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 12:33 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 11:33:52

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada em pdf conforme cláusula 11 do edital.

24/11/2021 - 11:41:09

Sistema

A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 11:44:04

Sistema

A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 11:44:32

Sistema

O fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 11:49:10

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0026.

24/11/2021 - 11:49:10

Sistema

Motivo: Documento enviado.

24/11/2021 - 11:50:12

Sistema

O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA
LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.

24/11/2021 - 11:50:12

Sistema

Motivo: PORPOSTA PREENCHIDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 11:50:20

Sistema

Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQUINAS E MOTORES ALMEIDA E
LIMA LTDA.

24/11/2021 - 12:15:19

Sistema

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 13:17.

24/11/2021 - 12:16:46

Sistema

O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP foi encerrado pelo pregoeiro.

24/11/2021 - 12:16:46

Sistema

Motivo: Documento enviado.

24/11/2021 - 12:17:00

Sistema

Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP.

24/11/2021 - 12:48:31

Sistema

O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 12:52:00

Sistema

O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

24/11/2021 - 13:23:02

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 13:23:02

Sistema

Motivo: Solicitamos que a empresa refaça sua proposta em fonte normal que seja possível leitura.

24/11/2021 - 13:45:15

Sistema

A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 13:58:09

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0012.

24/11/2021 - 13:58:09

Sistema

Motivo: Documento enviado.
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24/11/2021 - 13:58:18

Sistema

Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI.

24/11/2021 - 13:58:18

Sistema

Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI.

24/11/2021 - 13:58:36

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2021 às 14:29.

24/11/2021 - 14:05:04

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

24/11/2021 - 14:05:08

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

24/11/2021 - 14:05:12

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0027.

24/11/2021 - 14:05:15

Sistema

O fornecedor bidden comercial ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0034.

25/11/2021 - 10:02:31

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

25/11/2021 - 10:02:31

Sistema

Intenção: Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do Decreto nº
5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que recomenda não rejeição da intenção), manifesto
direito de interposição de recurso contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e nitidamente pode ser visto ao
conferir a habilitação anexa no portal, sendo totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados
na peça recursal.

25/11/2021 - 10:02:31

Sistema

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece
que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e
fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos
indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se mantendo em apresentar acórdão que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da
decisão que levou à inabilitação da empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta
foi inabilitada por não... (CONTINUA)

25/11/2021 - 10:02:31

Sistema

(CONT. 1) apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho
Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar
a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a
regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua
emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma
certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que qualquer pessoa pode expedir, diferente da
solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo
item 10.19 do edital e Artigo 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93...

25/11/2021 - 10:02:31

Sistema

(CONT. 2) que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

25/11/2021 - 10:02:58

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.

25/11/2021 - 10:02:58

Sistema

Intenção: Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do Decreto nº
5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que recomenda não rejeição da intenção), manifesto
direito de interposição de recurso contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e nitidamente pode ser visto ao
conferir a habilitação anexa no portal, sendo totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados
na peça recursal.

25/11/2021 - 10:02:58

Sistema

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece
que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e
fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos
indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se mantendo em apresentar acórdão que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da
decisão que levou à inabilitação da empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta
foi inabilitada por não... (CONTINUA)

25/11/2021 - 10:02:58

Sistema

(CONT. 1) apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho
Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar
a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a
regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua
emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma
certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que qualquer pessoa pode expedir, diferente da
solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo
item 10.19 do edital e Artigo 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93...

25/11/2021 - 10:02:58

Sistema

(CONT. 2) que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

25/11/2021 - 10:03:39

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

25/11/2021 - 10:03:39

Sistema

Intenção: Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do Decreto nº
5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que recomenda não rejeição da intenção), manifesto
direito de interposição de recurso contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e nitidamente pode ser visto ao
conferir a habilitação anexa no portal, sendo totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados
na peça recursal.

25/11/2021 - 10:03:39

Sistema

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece
que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e
fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos
indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se mantendo em apresentar acórdão que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da
decisão que levou à inabilitação da empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta
foi inabilitada por não... (CONTINUA)
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25/11/2021 - 10:03:39

Sistema

(CONT. 1) apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho
Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar
a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a
regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua
emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma
certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que qualquer pessoa pode expedir, diferente da
solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo
item 10.19 do edital e Artigo 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93...

25/11/2021 - 10:03:39

Sistema

(CONT. 2) que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

25/11/2021 - 10:03:54

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

25/11/2021 - 10:03:54

Sistema

Intenção: Boa tarde! Coloca assim: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, Lei 10.520, art. 26, do Decreto nº
5.450/2005 e consoante ao Acórdão 339/2010-Plenário (que recomenda não rejeição da intenção), manifesto
direito de interposição de recurso contra a desclassificação, visto que o documento que supostamente não foi
apresentado, está sim no rol de documentos apresentados pela empresa, e nitidamente pode ser visto ao
conferir a habilitação anexa no portal, sendo totalmente errada a inabilitação. Os dados serão apresentados
na peça recursal.

25/11/2021 - 10:03:54

Sistema

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada. O Decreto 10.024/2019, em seu Artigo 44, `PAR` 3º, estabelece
que: "A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor". Cabe mencionar que a licitante não apresentou motivação e
fundamentação contra a sua inabilitação, muito menos manifestou intenção de recurso nos itens para os
quais concorreu e foi inabilitada, não se dando o mínimo trabalho de organizar um texto no qual pelo menos
indicasse qual era a empresa que estava manifestando recurso, se mantendo em apresentar acórdão que
recomenda a não rejeição da intenção de recurso num processo com questões totalmente diversas da
decisão que levou à inabilitação da empresa. Para ratificar a inabilitação da licitante, cabe ressaltar que esta
foi inabilitada por não... (CONTINUA)

25/11/2021 - 10:03:54

Sistema

(CONT. 1) apresentar a Certidão do Contador conforme a Resolução CFC nº 1.402/2012 do Conselho
Federal de Contabilidade que estabelece que essa certidão de regularidade seja apresentada para respaldar
a assinatura de trabalhos técnicos contábeis como o Balanço Patrimonial, por exemplo, conforme
especificado no Art. 2º, Parágrafo único “A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a
regularidade do Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua
emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de
licitação ou por clientes”. Ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, foi apresentada uma
certidão de regularidade do contador diferente da solicitada, que qualquer pessoa pode expedir, diferente da
solicitada que somente o contador pode ter acesso com usuário e senha. Inabilitação fundamentada pelo
item 10.19 do edital e Artigo 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93...

25/11/2021 - 10:03:54

Sistema

(CONT. 2) que veda a inclusão posterior de documento ou ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

25/11/2021 - 10:07:57

Sistema

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

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0001 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0005 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0006 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0007 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0008 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0009 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0010 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0011 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0012 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0013 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0014 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0015 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0016 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0017 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0021 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0022 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0023 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0024 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0025 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0026 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0027 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0028 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0030 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0031 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0032 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0033 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0034 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.
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25/11/2021 - 10:09:56

Sistema

O Item 0036 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

25/11/2021 - 11:03:04

Sistema

A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 29/11/2021.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0001 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0002 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0003 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0004 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0005 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0006 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0007 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0008 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0009 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0010 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0011 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0012 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0013 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0014 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0015 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0016 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0017 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0021 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0022 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0023 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0024 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0025 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0026 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0027 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0028 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0030 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0031 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0032 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0033 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0034 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

25/11/2021 - 11:03:17

Sistema

O Item 0036 foi homologado por ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome

Alterado Em

JOEL DOS SANTOS DA CRUZ

25/11/2021 - 10:53:54

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome

Alterado Em

DAYANA FIGUEREDO SILVA

25/11/2021 - 10:53:54

INALDO SOBRAL DOS SANTOS

25/11/2021 - 10:53:54

MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS

25/11/2021 - 10:53:54

Assinado de forma

LEIZE MARIA ANJOS DA digital por LEIZE
SILVA:88498662249
MARIA ANJOS DA

SILVA:88498662249

LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA
Pregoeiro(a)

DAYANA FIGUEREDO SILVA
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Apoio

INALDO SOBRAL DOS SANTOS
Apoio

MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS
Apoio
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