
• 

• 

12/07/2021 - 10:33:31 3,89 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 13:25,50 7,50 (proposta) 11206,861/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

12/07/2021 - 1432:30 4,75 41 488 339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:32:37 4,74 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:33:11 3,75 40369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO CREU 

Proces§o. aito3*.2 b-2-1
Folha: il
Rubrica:_ 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 2010712021 140833 

Cancelado - Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 02. 6.3, 6.4, 
6.5 e6,6 do Edital. 21/07/2021 17 0942 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14;09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - !TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido Descumpnmento ao 
item 6.10 do Edital, .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09,13 

LOTE 0001 - ITEM 0018 - MARGARINA POTE DE 250G 
Data 

06/07/2021 - 10:44'26 

08/07/2021 '13:01:28 

09/07t2021 - 0050:10 

09/07/2021 15:12:16 

09/07/2021 - 16:20,10 

10/07/2021 - 10-32.36 

12/07/2021 - 10 3348 

12/07/2021 - 13:26:22 

12/07/2021 - 14:32:37 

12/07/2021 - 14:33:46 

Valor CNPJ 

4,46 (proposta) 27 179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

4,35 (proposta) 07.160.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

4,32 (proposta) 26.737.867/0001-18. PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

3,33 (proposta) 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

2,61 (proposta) 40_369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

2.30 (proposta) 28 117 1%10001-76 UM L MENDES 

2,69 (proposta) 05321.25310001-90. Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

4,00 (proposta) 11.206E61/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

2,60 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

1,86 40.36947910001-52. PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Sltuaiglo 

Valido 

Válido 

Valido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de TecnolOgia da Informação -111 Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.1040 Edital, AS declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no sde do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não e valido. Descumprirnento ao 
tem 6.10 do Edital, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409:13 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/0712021 140615 

Cancelado - Conforme verificação no sue do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. [TI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conformei/em 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 201071202114:08:33 

Cancelado- Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 6,2, 6.3, 6.4, 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 17:0942 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao item 6.10 do Edital. . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e iniegridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 156460 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ..,as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20o7r2021 14:0013 

em lodo) de 
' II" 'COMPRAS 
ela PUBLICAS 

Documento gerado etetronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 âs 1022:34. 



Proces •,20.9.1003 
Folha: 
Rubrica: 

Í 

LOTE 0001 - ITEM 0019 - MASSA DE ARROZ PARA CUSCUZ 500G 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:44.54 2,50 (proposta) 27.179 00610001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:0211 2,35 (proposta) 07 160492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 • 08:50.55 2,35 (proposta) 26.73786710001-18. PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15.1240 320 (proposta) 41 488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:21:08 3,13 (proposta) 40.369.479/0001.52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 • 10.3311 2,19 (proposta) 28 117 156/0001.76 UM L MENDES 

12/07/2021 - 10:34:08 2,32 (proposta) 05.321 253/0001-80- Marghess Grupo 
Empresarial Erich 

12/07/2021 - 13:26:55 4,00 (proposta) 11 206.861/0001-47 -FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

12/07/2021 -14:32:46 2,51 41.488.339/0001.66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:34:02 2,17 40,369.479/0001-52- PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Situação 

Válido 

Valido 

Valido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. (TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial_ 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digita), 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não a valido. Descumprimento ao 
item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14 0615 

Cancelado- Conforme verificação no mie do governo federal conforme 
o Insfituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/071202114:08:33 

Cancelado -Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5 e 5,640 Edital. 21/07/2021 1709:42 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - Irl. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, . .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

LOTE 0001 - ITEM 0020- MINGAU MULTICEREAIS 400G 
Data Valor CNN 

06/07/2021 - 10:45:22 969 (Proposta) 27.179 006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:02:58 9,50 (proposta) 07.180.492/0001-21 • F DUTRA NUNES 

09/07/2021 • 08:51:38 9,38 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:13:03 11,20 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 1621:53 10,48 (proposta) 40.369.479/0001.52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10 33 45 899 (proposta) 28 1 17 156/0001-76 - UM L MENDES 

Pã;•114d:RAS 
PÚBLICAS 

Situação 

Válido 

Valido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não ê valido e sem proposta inicial. 
Descumprimanto ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigencias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14.061 5 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 ás 10:22:34. 
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12/0712021 • 10:34:29 8,50 (proposta) 05.321.253/0001.80 • Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 13:27:27 12,00 (proposta) 11.206.861/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

12/07/2021 - 14:30:55 8,49 11,206.861/0001.47. FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

12/0712021 • 1432_59 815 41488339/0001-66. SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 • 14:34:21 7,40 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Processo: 
Folha:. 
Rubrica: 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprinento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Arrematante não cumpriu os tens 6.1,1 e), 6.2,6.3, 6.4. 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 17.09:42 

Cancelado- Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 6.2, 6.3, 6,4, 
6.5 e 6,6 do Edital 21/07/2021 17,0942 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências rio presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal contorne 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, . .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

LOTE 0001 - ITEM 0021 - MINGAU DE TAPIOCA INDUSTRIALIZADO, EMBALAGEM DE 1 KG 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10;45:54 21,22 (proposta) 27.179.006/0001.24. R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:07:11 21,50 (proposta) 07.160.492/0001-21 • F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 0852:28 21, t 5 (proposta) 26.73766710061-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:1322 17,28 (proposta) 41 488.339/0001-66. SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:22:44 18,90 (proposta) 40.369 479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 • 10:34:25 13,18 (proposta) 28.117.156/0001-76 • UM L MENDES 

12/07/2021 • 10:34:44 4,50 (proposta) 05.321.25310001.80 • Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 • 13:28'09 26 00 proposta) 11.206.86110001.47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE 5 MEIRELES LTDA 

12/07/2021 • 14:33:05 13,50 41.488,339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/0712021 - 14:34:47 10,00 40.369.47910001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 'TI. Documento vão 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. .. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15,54,50 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14,0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
ar1.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14'06:15 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 

Cancelado. Arrematante não cumpriu os itens 6 1.1 e). 6.2.63, 6.4. 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 17:09:42 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, ..ss declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -til. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ..ss declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14,09:13 

LOTE 0001 - ITEM 0022 - RISOTO DE FRANGO, ALIMENTO TIPO FORMULADO PACOTE DE 1 KG 
Data 

06/07/2021 - 10:46.21 

~tolde 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Valor CNPJ 

21,22 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Situação 

Válido 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 10,22,34. 
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08/07/2021 - 1308 51 21,50 (proposta) 07.160 492/0001.21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08.53-07 21,15 (proposta) 26737.867/0001-18- PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 • 15:13:44 13,44 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 162326 14,70 (proposta) 40369.479/0001-52- PLENOS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10:34:58 10,25 (proposta) 28.117 156/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 10:35:04 17,00 (proposta) 05 321.253/0001-80 - Ma rghess Grupo 
Empresanal Eireli 

12/07/2021 - 1129,09 15,00 (proposta) 11.206 861/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE 5 MEIRELES LTDA 

12/07/2021 - 14:33:13 10,50 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:35:06 10,10 40.369.479/0001-52- PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Processi aeg)G2i 
Folha: 
Rubric -

Válido 

Válido 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -101. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, . as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 155450 

Cancelado - Conforme venficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 610 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202114:09:13 

Cancelado Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando O 
art.38 do decreto 10024/19 21107/2021 14.06:15 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao riem 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eirigèndas do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 14:0833 

Cancelado - Arrematante não cumpriu os dens 6.1,1 e), 6.2, 6.3. 6,4, 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 17:09:42 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação TiI . Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme /tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
Cem 6.10 do Edital, ..ãs declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ACHOCOLATADO EM PO'PACOTE DE 01 KG 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:4655 16,17 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 -130951 16,35 (proposta) 07 160 492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 -08:53:49 15,90 (proposta) 26737.867.10001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15 14 03 10,40 (proposta) 41 488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:24:42 15,58 (proposta) 40369.479/0001.52 PLENOS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 • 10:37:09 10,99 (proposta) 28.117 156/0001.76 U M L MENDES 

12/07,2021 - 10:35:19 8.99 (proposta) 05321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 13:29:36 13,00 (proposta) 11.206.861/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

12/07/2021 - 1430:42 8,95 11.206.861/0001-47 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA 

ptrtaItin
COMPRAS

PÚBLICAS 

SituaçãO 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - Ir. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409:13 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contra dando o 
art.38 do decreto 1002411921/07/2021 1406.15 

Cancelado. Conforme vehficaçáo no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171 Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inCial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202114:08:33 

Cancelado - Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 17:09:42 

Cancelado- Arrematante não cumpriu os itens 6 1,1 e), 6.2, 6.3. 6.4, 
6.5 e 6,6 do Edital. 21/07/2021 1709-42 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 10:22:34. 
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12/07/2021 - 14:34:42 8,94 05.321 253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14.35 16 11,00 40 369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Processo: 0.11003:41ão:-)1 Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14 - 8:33 

Cancelado - Conforme venficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
confehr autenticidade, documento não é valido. Descumprunento ao 
hern 6.10 do Edital, . ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 1409.13 

LOTE 0002 - ITEM 0001 - ALHO - 01 KG 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:4843 23,52 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:12:24 23,80 (proposta) 07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08:55:36 23,00 (proposta) 26.737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:14:50 20,80 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 1625.40 27,83 (proposta) 40 369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10.5628 26,80 (proposta) 28 117 156/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 10 39 8 19,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:44-02 18,99 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14 49 16 18,95 41.488 339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 -145031 21,00 26737867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12107/2021 -145736 18,92 05.321.253/0001-80 - Ma rg hess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 15:00:02 18,91 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Situação 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - [TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao hem 6,1040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumphmento ao 
item 6.10 do Edital, . . .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 2010712021 14.09- 13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 140615 

Cancelado - Conforme vehficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descurnprimento ao hem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumphmento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade 
Conforme item 6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 140913 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao hem 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 155450 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao hem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - UI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento asilem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integrklade 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 158450 

LOTE 0002 - ITEM 0002 - AÇAFRÃO PACOTE 40GR 
Data Valor CNPJ 

ma portai 1/11

.."!!„ COMPRAS 
PUBLICAS 

Situação 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 1022:34. 



06/07/2021 

08/07/2021 

- 1049:10 

-13:13:09 

2,53 (proposta) 

2,35 (proposta) 

27.179_006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08:56:04 2,55 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:15:15 320 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:26:40 2,63 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10 57 08 4,00 (proposta) 28117195/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 10 39 35 3,50 (proposta) 05 321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresanal Eireli 

12/07/2021 - 14:44-10 2.34 40.369.479/0001.52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:46:41 2,50 41 488 339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14.50:52 2,48 26.737.867/0001-18. PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14:57:40 2,31 05.321.253/0001.80. Marghess Grupo 
Empresanal Eireli 

Processo. • Joe Jv2OL 
Folha:  4 
Rubrica: 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação rio site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - Irl. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - TI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, . .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/1 9 21/0712021 14.0615 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0833 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 8.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

Valido 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

LOTE 0002 - ITEM 0003 -ARROZ TIPO UM DE 1 KG 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:49:34 520 (imposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 -131612 5,15 (proposta) 07 160 492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08:5645 5.05 tproPosta) 26.737.867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:15:46 522 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:28:03 6,81 (proposta) 40 369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10:57,35 4,48 (proposta) 28.117.156/0001-76 - UM L MENDES 

ffi lle portal de 
COMPRAS 

aerà PUBLICAS 

Sltuaçao 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 clo Edital, . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Amematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 21107/2021 14'06:15 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 1022:34. 



12/07/2021 104124 

12/07/2021 - 14 44 17 4,86 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:46:27 4,47 40.369.479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 • 14:47.35 

12/07/2021 - 14:51:22 

12/07/2021 • 14:54:21 

12/07/2021 • 14:56:15 4.46 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:56.23 4,43 40.368479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 1456,32 

12/07/2021 - 14 56 47 

12/07/2021 • 15:00:14 

12/07/2021 - 15 00 28 

" PCãilld:RAS 
ank PÚBLICAS 

Processo' 
Folha: /g 
Rubrica:, 

4,50 (proposta) 05.321 253/0001-80 Marghess Grupo Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
Empresarial Eireli o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descuinprimento ao item 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no sue do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - !TI. Documento não 
confenr autenticidade, documento não é valido. Descumpnmento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202114:09:13 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ,..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão nobilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

4,45 41.488.339/0001-68 - SKAR Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, . AS declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 15:5450 

4,98 26.737867/0001-18 - PREMIER Válido 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

4,44 05.321 253/0001-80 • Marghess Grupo Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
Empresarial Eireli o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprirnento ao 
item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação •ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.1040 Edital, . as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade_ 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/202114.09:13 

4,42 41.488.339/0001-66 • SKAR Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI Documento não 

conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprirnento ao item 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

4,41 05 321.253/0001-80 - Marghess Grupo Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
Empresarial Eireli o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial, 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14:08:33 

4,40 41.488.339/0001-66 • SKAR Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

4,39 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
Empresana I Eireli o Instituto Nacional de Tecnologia da Intonação - ITI. Documento não 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao hem 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme Icem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0833 
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12/07/2021 - 15:02:22 4,38 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Processo. 
Folha: 
Rubrica 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

LOTE 0002 - ITEM 0004 - ARROZ INTEGRAL 1 KG 
Data Valor CNPJ 

06107/2021 - 10:50:04 9,80 (proposta) 27 179.006/0001-24 - R FRANCKL1N 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 • 13:1739 10,00 (proposta) 07 160.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08:57:55 9,50 (proposta) 26.737.867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/07/2021 -15:16:08 8,00 (proposta) 41 488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:28:39 7,86 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10107/2021 - 10:57:57 6,20 (proposta) 28.117.156/0001-76- UM L MENDES 

12/07/2021 - 1041:42 6,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:44:31 6,19 40.369 479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:47.04 625 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:51:35 9,15 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14.5520 6,00 40369479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:55:50 5,61 40369.479/0001.52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 • 14 57 47 5,59 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Siturboilo 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6,10 do Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54.50 

Cancelado - Conforme venficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171 Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6,10 do Edital. . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido. Descumpnmento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenficidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não ri val/do e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1554:50 

Válido 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpnmento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital para confenr aos 
mesmos autenticidade e integrdade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

LOTE 0002 - ITEM 0005 - COLORAL PACOTE 40G 
Data Ve{04' CNPJ 

7071 1 115 
COMPRAS 

PUBLICAS 

Sltuaolio 
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06/07/2021 - 10.5041 1,65 (proposta) 27.179 006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13 19 42 1 40 (proPosIa) 07 160 492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 08 58 37 1,65 (proposta) 26 737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15.1733 0,93 (proposta) 41.488 339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:29:19 1,42 (proposta) 40369.479/0001-52. PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10:5814 0,89 (proposta) 28117.156/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 10 41 58 2,30 (proposta) 05 321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eirell 

12/07/2021 - 14:44:40 1,01 40 369 479/0001-52 - PLENOS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 1447.24 0,85 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:51:52 1,55 26737,887)0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14 57 52 0,84 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresahal Eireli 

12/07/2021 - 15.00 -26 0,83 41 488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Processo.
Folha: 
Rubrica: 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao item 6 10 do Edital, . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. (TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14B6:15 

Cancelado -Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6,1040 Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14 -08.33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
confenr autenticidade, documento não é valido. Descumpnrnento ao 
Iam 6.1040 Edital. as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409:13 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - (TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao item 61040 Edital, ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14,08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -111. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao tem 6.1040 Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

LOTE 0002 - ITEM 0006 - CONDIMENTO PACOTE 40G 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 1051:04 1,65 (proposta) 27.179006/0001-24. R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08(07/2021 - 13:20:42 1,40 (proposta) 07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 -08:59.24 1,65 (proposta) 26.737867/0001.18. PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 1517 -54 1,10 (proposta) 41498339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

~I portal de 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme vehficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao bem 6 10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15 -5450 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 10:22:34. 



09/07/2021 - 163340 1,14 (proposta) 40.369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10.5832 0,90 (proposta) 28.117.156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 - 10:42:16 2,30 (proposta) 05221.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:44:48 0,89 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - /447.46 0,86 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14 52 00 1,55 26.737.867/0001-18 - PREM1ER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

1210712021 - 14:57:56 0,85 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Processo. 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:0615 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento asilem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09.13 

Cancelado - Conforme vehficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.54:50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6,1840 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

LOTE 0002 - ITEM 0007 - ERVILHA LATA DE 200G 
Data Valo( CNPJ 

06/07/2021 - 10.5128 4,27 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKL1N 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 1321.38 4,25 (proposta) 07.160 492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 0900:19 4,33 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

09/07/2021 -151811 3,20 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:34:23 3,13 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 -10:59:07 2,10 (proposta) 26,117.156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 - 10.4235 2,45 (proposta) 05 321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 1445:01 2,24 40 369 47910001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

um dedal de 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado -Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumphmento ao tem 6.10 do Edital, .. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital escoo Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme verificação rins/ledo governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 61040 Edital, .. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 1408.33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpdmento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14B913 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 ás 10:22.34. 
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Processo 
Folha: 
Rubrica: 

Dcui 

12/0712021 - 14:47:55 2,50 41,488.339/0001-66 SOAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 145217 

12/07/2021 - 14:58:01 

4.18 26737.867/0001-18- PREMER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

2,09 05.321,253/0001-80 Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao riem 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07;2021 14.08:33 

LOTE 0002. ITEM 0008 - EXTRATO DE TOMATE 260G 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:52:05 5,63 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:22:26 5,65 (proposta) 07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:01:02 4,88 (Proposta) 26.737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/07/2021 - 15:18:28 5,44 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 18:35 09 2.08 (proposta) 40.369 479(0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO CREU 

10/07/2021 - 10:59:30 2,99 (proposta) 28.117 156/0001-76 - U ML MENDES 

12/07/2021 - 1042:53 2,60 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:48:01 4,25 41 488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:53:11 4,18 26 737 867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14:54:33 2,07 05321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14'56:42 1,49 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:58:05 1,47 05.321.253/0001-80 • Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - rri. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumphmento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforrne item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • 171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, . .as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14.09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
an.38 do decreto 10024/1921/07/2021 14.06:15 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -11.1 Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e seio proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/071202114:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - (TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descurnprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6_11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.5450 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprinento ao item 610 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/071202114:0833 

Cancelado • Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
confehr autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inidaldeverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 140833 
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Processo. 
Folha: AS 
Rubrica:_.

LOTE 0002 - ITEM 0009 - EXTRATO DE TOMATE SACHE DE 340G 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 52.33 5.61 (proposta) 27.179 006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:23'09 5,10 (proposta) 07.160.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 -09:0137 5,70 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/072021 - 15:18:52 1,92 (proposta) 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 18:35:40 2,08 (proposta) 40.389.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 10:59:51 2,00 (proposta) 28 117 156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 -104313 3.60 (proposta) 05.321.253/0001-80 Margness Grupo 
Empresarial Eitel. 

12/07/2021 - 14:45:17 1.49 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12107/2021 - 14:48:08 1,50 41.468 339/0001.66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:53:24 5,18 26.737.867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14:58:10 1,48 05.321.253/0001-80 Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Situação 

Valido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não á valido e sem proposta inevlaL 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1554:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprirnento ao 
teor 6.10 do Edital, . ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade 
Conforme tem 6.11_ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/202114:09:13 

Cancelado • Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art 38 do decreto 10024/19 21/07/2021 1406:15 

Cancelado - Conforme verificação no sde do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, .. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Confomie verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - !TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não e valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 61040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.54,50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumphmento ao item 6 10 do Edital, . .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

LOTE 0002 - ITEM 0010 - FEIJÃO TIPO CARIOCA 01 KG 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 -10:53:14 12,79 (proposta) 27.179.006/0001-24 • R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:23:47 13,00 (proposta) 07.1 60.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:02-07 13,00 (proposta) 28737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/0712021 • 15 2206 8,96 (proposta) 41.488 339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:36:09 10,33 (proposta) 40369.479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Situaçlio 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.1040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15,5450 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1469:13 
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10/07/2021 • 11:00:14 7,12 (proposta) 28.117.156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 - 10:43:32 760 (proposta) 05.321 253/0001.80. Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 • 14.45.25 7,38 40.369 47910001.52. PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14:48:20 7,00 41 488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:54:07 10,00 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

12/07/2021 - 14:54:41 6,99 05.321.253/0001-80 Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Processo:,10à 54,20j; 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14.08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14.09:13 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnrnento ao item 6.10 do Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação nos/ledo governo federal Conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 

LOTE 0002 - ITEM 0011 - MACARRÃO ESPAGUETE 500G 
Data Valor CNPJ 

0610712021 - 1053.39 5.64 (proposta) 27.179.006:0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:24.30 5,10 (proposta) 07.160.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 • 09:02:36 5,46 (proposta) 26.737,867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:22:22 3,18 (proposta) 41.488.339/0001-68 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 18:36:48 3,31 (proposta) 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 • 11:00:46 2,68 (proposta) 28.117.156/0001-76 U M L MENDES 

12/07/2021 • 1043:54 2.60 (proposta) 05.321.253/0001.80. Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:4532 2,36 40.369,479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 144829 2,49 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14 54 42 4.90 26 737 867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

11111 COMPRAS 
PÚBLICAS 

SItuaçtâo 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigenclas do presente Edital e seus Anexos 20/071202115:54:50 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, . ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6,11_ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado • Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado. Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171, Documento não 
confenr autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, _AS declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado. Conforme verificação no ode do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não e valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, os declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.5450 

Válido 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 às 10:22:34 
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12/07/2021 - 14:54,46 2,35 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Process 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, . as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20'07/2021 14,0833 

LOTE 0002- ITEM 0012- MILHO VERDE EM LATA 200G 
Data Velo(' CNPJ 

06/07/2021 - 10:54:00 4,85 (proposta) 27.179.006/0001.24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:26:10 490 (proposta) 07.160.49210001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:03:23 4,88 (proposta) 26.737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:2240 3,20 (proposta) 41.488.339/0001.66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:37.27 3,13 (proposta) 40.369.479/0001.52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 • 11:01:06 2,19 (proposta) 28.117.158/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 10:44:14 2,67 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 • 1445:38 2,24 40369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 -144837 2,50 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14:55:26 3,90 26.737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 14.58 13 2.18 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao It01116 10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1554,50 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme verificação no ode do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 8.10 do Edital, ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial, 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1554,50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumplimento ao item 6 10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 

LOTE 0002- ITEM 0013- ÓLEO DE COMESTÍVEL 900ML 
Data V. CNPJ Situação 

06/07/2021 - 10:54.26 12.84 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Válido 
00 REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 • 1326:50 12,99 (proposta) 07.16049210001-21 - F DUTRA NUNES Vá lido 

09/07/2021 • 09:0425 12,44 (proposta) 26.737 867/0001-18 - PREMIER Válido 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 • 1523.00 11.20 (proposta) 41.488 339/0001-66. SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Cancelado - Conforme verificação no sue do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Infon-nação ITl. Documento não 

Me portai de 

WilkikCe8 PLi ASS 

conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, . as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Confoime item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/202115:54:50 
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09/07/2021 - 16:38:03 13,11 (proposta) 40.369.479/0001.52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11-01-33 920 (proposta) 28.117 156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 • 10'44.35 799 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 14:48:43 8,75 41 488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14,56:00 10,50 26.737967/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

LOTE 0002. ITEM 0014 - SAL REFINADO 1 KG 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, . ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 14:0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/0700211406:15 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descurnprimento ao item 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprirnento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1594:50 

Válido 

Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:5452 1,69 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:27:41 1,50 (proposta) 07160.492/0001.21 • F DUTRA NUNES 

09107/2021 -09:04.58 145 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/07/2021 • 15:23:24 0,80 (proposta) 41.488.339/0001-66- SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:38:41 0,88 (proposta) 40.389.47910001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 -110149 1,00 (proposta) 28 117 156/0001.76 - UM L MENDES 

12/07/2021 • 1045:01 1,37 (proposta) 05.321 253/0001-80- Marghess Grupo 
Empresanal Eireli 

12/07/2021 - 14:45:56 0,79 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 -144853 0,75 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 14 58 17 0,74 05.321.253/0001-80 Marghess Grupo 
Empresanal Eireli 

~go 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado • Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, .. As declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14,09:13 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 1406,15 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, .as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 

Cancelado- Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ..os declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0911 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1534:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento asilem 6.10 do Edital, ,. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 
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Processo:,20521CO3g2a21
Folha:  /,1 
Rubrica: 

LOTE 0002- ITEM 0015- SARDINHA A ()LEO EM LATADA 125G 
Data Mor CNPJ 

06/07/2021 - 10:55:14 4,07 (proposta) 27.179006/0001-24. R FRANCKLIN 
CO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:28:19 4,10 (proposta) 07_160.492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:05:58 3,99 (proposta) 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME 

09/07/2021 - 15:29:28 5,58 (proposta) 41.488 339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:39:31 5,23 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11.0211 3,99 (proposta) 28.117.156/0001-76 UM 1 MENDES 

12/07/2021 - 10:45:20 3,60 (proposta) 05.321.253/0001-80 Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

12/07/2021 - 1446'02 3,74 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 14 49 02 4,36 41.488.339/0001-88 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Sltuagára 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme vehficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.1040 Edital as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Infomiação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, .ás declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14;09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento asilem 6.1040 Edital, ..ás declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Confonne item 611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não e valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, _as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Conforme verificação no ode do governo federal conforme 
o Instituto NaciOnal de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

LOTE 0002 - ITEM 0016 - VINAGRE 500ML 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:55:38 2,94 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKL1N 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:29:04 2,50 (proposta) 07,160 492/0001-21 F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:0722 2,85 (proposta) 26 737 867/0001.18 - PREMER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 1629:47 1.60 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS ITDA ME 

09/07/2021 - 16:40:04 2,08 (proposta) 40369,479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11:02:32 1,70 (proposta) 28.117156/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 10:45:42 1,67 (proposta) 05.321,253/0001-80 - Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

Me portai de 
COMPRAS 

ella PUBLICAS 

8ft~ 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no ode do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnrnento ao item 6.1040 Edital, .. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171 Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpnmento ao 
tem 6.10 do Edital, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/1921/07/2021 14:06:15 

Cancelado Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial_ 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1408:33 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 as 10:22'34. 
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12/07/2021 • 1446:09 

12/07/2021 - 14:49:09 

12/07/2021 - 14:54:54 

12/07/2021 .145759 

1,49 40.369.479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

1,48 41488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

1,47 05.321.253/0001-80 • Marghess Grupo 
Empresarial Eireli 

2,60 26.737 867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

Processo: 3. 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Conforme verificação no silo do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14.0913 

Cancelado - Conforme verificação no late do governo federal confortem 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI, Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao item 6/040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação •ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforrne item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:08:33 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0001 - CARNE BOVINA SEM OSSO(BIFE E MOiDA) 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 • 1056.17 34,07 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08:07/2021 - /331 36 34,40 (proposta) 07.160492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 -090815 33,90 (proposta) 26.737,867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/07/2021 - 15:32:59 19,20 (proposta) 41.488.339/0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 • 16:41:06 21,00 (proposta) 40.369.479/0001.52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11:17:18 39.80 (proposta) 28.117,156/0001-76 UM 1 MENDES 

12/07/2021 • 14:5902 28,00 26.737.887/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 15:0304 19,19 40389479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Sltuagio 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202115:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpnmento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14.0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
ar1.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no cite do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, .,.as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

LOTE 0003 - ITEM 0002 - CARNE BOVINA COM OSSO 
Data Valor CNPJ Samoa° 

06/07/2021 - 10:56:35 25,13 (proposta) 27179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Válido 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 • 13-32:09 25.45 (proposta) 07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES Válido 

09/0712021 • 09 08 52 24,35 (proposta) 25737,887/0001-18. PREMIER Válido 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME 

09/07/2021 • 15:33:23 44,80 (proposta) 41_488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Cancelado - Conforme venficação no site do governo federal conforme 
o instituto Nacional de Tecnologia da Informação - til. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 

ges portal de 

eat C
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Descumprirrento ao tem 6,10 do Edital. . as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54-50 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/0772021 às 10:22:34. 

Pagine 47 de 56 



09/07/2021 16 41.53 47,23 (proposta) 40.369.479/0001-52 PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11:1705 36,80 (proposta) 28117.158/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 15:00:46 35,00 41.488 339(0001-66 • SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 156613 3360 40.369.479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Processo 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - TI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14:0913 

Cancelado. Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme verificação no sito do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202115.54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI Documento não 
confenr autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409.13 

LOTE 0003 - ITEM 0003 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 
Data Vala CNPJ 

06/07/2021 - 10:56:58 16,17 (proposta) 27.179.006(0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:32:44 16,20 (proposta) 07.160.492/0001-21 • F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:09:36 15.90 (proposta) 26.737.867/0001-18 • PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:33:48 12,80 (proposta) 41.488 339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 1642:39 12.22 (proposta) 40.369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11:2402 11,00 (proposta) 28.117.158/0001-76 -UM  1 MENDES 

12/07/2021 - 15:00:02 15,70 28.737.887/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 1502:58 10,99 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 15:03:19 10,98 40.369.479/0001-52 • PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 - 15 04 56 10,96 41 488.339/0001-66- SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não e valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigendas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15.54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpiimento ao 
item 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20107/2021 14:0913 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
ad.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 8,1040 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI, Documento não 
conferir autenticidade. documento não é valido. Oescumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - [TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumpnmento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1564:50 

LOTE 0003 - ITEM 0004. FÍGADO BOVINO KG 
Data Vaiar CNPJ Situação 

06/07/2021 - 10:57:37 23,44 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Vá/ido 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 1333 25 23,80 (proposta) 07.160 492/0001-21 • F DUTRA NUNES Valido 

lie pvrtsor
COMPRAS 
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Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 is 10:22.34. 
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09/07/2021 -09 1622 22,90 (proposta) 26737867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 15:34:13 17,60 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 • 16 43 18 26,08 (proposta) 40 369 479/0001-52 • PLENOS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11:16-31 19,00 (proposta) 28.117.155/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 15:00:24 21,50 26.737.867/0001-18 PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 15:03:30 18,63 40.369.479/0001-52 - PIENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Processo.
Folha: 
Rubricl: 

Valido 

Cancelado - Conforme verificação no ode do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:5450 

Cancelado Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/202114:09:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14.06:15 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não è valido. Descumpiimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6 11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

LOTE 0003 - ITEM 0005 - FRANGO INTEIRO GONGELADO 
Data Valor CNPJ 

06/07/2021 - 10:58:05 19,96 (proposta) 27 179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 1336:39 20,30 (proposta) 07 160.492/0001-2f - F DUTRA NUNES 

09/0712021 - 09:16:55 19,34 (proposta) 26.737.887/0001-18- PREMER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 - 1534:37 12,00 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS UMA ME 

09/07/2021 - 16:44:05 12,25 (proposta) 40.369.479/0001-52. PLENOS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 11'16.10 910 (proposta) 28 117 156/0001-76 - UM L MENDES 

12/07/2021 - 15:0050 19,00 26737.887/0001-18 - PREMER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 1501:24 9,38 41.488.339/0001-96 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 15:03:37 8,99 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no soe do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação Ir. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 5.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação • ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido, Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade 
Conforme item 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09,13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024119 21/0712021 14:0515 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6,10 do Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 
Conforme item 6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 171. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409.13 

LOTE 0003 - ITEM 0006 - PEITO DE FRANGO 
Data Valor CNPJ Situação 

06/0712021 - 1058:33 26,04 (proposta) 27.179006/0001-24 • R FRANCKLIN Válido 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:3724 26,20 (proposta) 07.160 492/0001-21 F DUTRA NUNES Válido 

09/07/2021 .09:17-38 25,24 (proposta) 26.737 867)0001-18 - PREMER Válido 

Me portal de 

Ilijr)B71118 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2021 as 10:22:34. 
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Processo' (12.1e03?" 
Folha: 
Rubrica: 

09/07/2021 - 15:34:56 15,20 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16:44:55 12,25 (proposta) 40369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10107/2021 - 11 6:14 13,81 (proposta) 28.117.156/0001-76 - U ML MENDES 

12/07/2021 - 15,01:37 12,23 41488339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 15:01:42 23,50 26.737 867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 15:0344 12,00 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

12/07/2021 -150507 1 1.98 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - 'TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15,5450 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
tem 6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:0913 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:0615 

Cancelado - Conforme venficação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao tem 61080 Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 15:54:50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
item 6.1080 Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1409,13 

Cancelado - Conforme venficação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6 10 do Edital, . as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 15:5450 

LOTE 0003- ITEM 0007- POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 01KG 
Data Valor CNPJ 

06/0712021 • 105856 14,21 (proposta) 27 179 006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

08/07/2021 - 13:38:23 14,25 (proposta) 07.160.492/0001-21 - F DUTRA NUNES 

09/07/2021 - 09:1933 14,05 (proposta) 26737.867/0001-18- PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

09/07/2021 -153633 8,80 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

09/07/2021 - 16 46 11 8,75 (proposta) 40 369 479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

10/07/2021 - 1116,18 5,50 (proposta) 28 117 156/0001-76 UM L MENDES 

12/07/2021 - 15.01 48 6,88 41488339/0001-66 SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

12/07/2021 - 15:02:05 13,95 26.737567/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

12/07/2021 - 15:0354 625 40.369.479/0001-52 - PLENUS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - [TI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprirnento ao item 6.1080 Edital, ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme tem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 155450 

Cancelado - Conforme verificação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI . Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumpnmento ao 
tem 6 10 do Edital, . as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme hem 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/0712021 1409:13 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 14:06:15 

Cancelado - Conforme venficação no site do govemo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital. ...as declarações e proposta 
inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 1554:50 

Válido 

Cancelado - Conforme verificação no site do governo federal conforme 
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI. Documento não 
conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao 
hem 6.10 do Edital, ..as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para confenr aos 
mesmos autenticidade e integridade. 
Conforme item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos 20/07/2021 14:09:13 
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Processo* 
Folha: 
Rubrica: 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Lote 

0001a 

Data/Hora 

22/0712021 - 08 5636 

Enviado por 

26.737.867/0001-18 - PREMIER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

Arquivo 

ADF-41~Q..D.E.EREW.S.P.E 
914_2021GENEROS ALIMENTICIOS.pdf 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Detanion Enviado por Número 

PREMER 12/07/2021 - JOÃO GABRIEL - 
COMERCIO E 09:47 DO NASCIMENTO 
SERVIÇOS LTDA VIEIRA 
.ME 

broa° de Date de 
Expedição Expedição 

Date de Valklade ArquNo 

IODOS OS 
D.Q.C.V.M.ENIQS 
FXIGipos 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de Recurso 

22/07/2021 - 09.32 

Recurso Contrarrazão 

0001 - LOTE I - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS I 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

40.369.479/0001-52 - 
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI 

Data de Envio 

22/07/2021 - 09:23:34 

Intenção Julgamento 

Senhor pregoeiro, a Empresa Plenus Distribuição e Comercio eireli foi inabilitada Indeferido 
do presente lote devido a alegação de não verificação da autenticidade de 
assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura 
digital é autentica e pode ser regularmente verificada no sita do governo federal 
I.T.1- INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme será 
demonstrado adiante nas razões recursais. 
Tendo isto em vista, deve a presente intenção recursal ser acolhida, como devido 
esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto. como 
medida de justiça. 
Certo de sua compreensão, pede deferimento. 

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 
CNN:40.369.479/0001 -52 

Justificativa: Esta comissão fez a verificação do anexo no site httpsinverificador iti.gov.br, do INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde o mesmo só reconheceu a 
assinatura do contador no documento SR. ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em busca de PROCURAÇÃO Ou 
Credencial que indica-se o senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ como representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao Mesmo para 
representar a empresa no referido procedimento lichatório. 

0002 - LOTE II - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS II 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

40.389.479/0001-52 - 
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI 

Data de Envio 

22/07/2021 - 09:23:47 

intenção Julgamento 

Senhor pregoeiro, a Empresa Plenos Distribuição e Comercio eireli foi inabilitada Indeferido 
do presente lote devido a alegação de não verificação da autenticidade de 
assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura 
digital é autentica e pode ser regularmente verificada no soe do governo federal 
1.7.1- INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme será 
demonstrado adiante nas razões recursais. 
Tendo isto em vista, deve a presente intenção recursal ser acolhida, como devido 
esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto, como 
medida de justiça. 
Certo de sua compreensão, pede deferimento 

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 
CNPJ:40.369.479/0001 .52 

Justificativa. Esta comissão fez a verificação do anexo no site https://verificador.itigov.br, do INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde o mesmo só reconheceu a 
assinatura do contador no documento SR. ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ. Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em busca de PROCURAÇÃO ou 
Credencial que indica-oco senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ corno representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao mesmo para 
representara empresa no relendo procedimento licitatOrio 

0003 - LOTE III - PERECÍVEIS 

Intenções de Recurso 
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Processp
Folha: 
Rubrica: 

0,21 

CNPJ 

40.369479/0001-52 - 
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI 

Data de Envio Intenção Julgamento 

22/07/2021 - 09'2400 Senhor pregoeiro, a Empresa Plenus Distribuição e Comercio eireli foi inabilitada Indeferido 
do presente lote devido a alegação de não verificação da autenticidade de 
assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura 
digital é autentica e pode ser regularmente verificada no site do governo federal 

INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme será 
demonstrado adiante nas razões recursais 
Tendo isto em vista, deve a presente intenção recursal ser acolhida, como devido 
esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto, como 
medida de justiça. 
Certo de sua compreensão, pede deferimento. 

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 
CNP.1•40.369479/0001 52 

Justificativa: Esta Comissão fez a verificação do anexo no sita hrips://verificador.iti,gov.br, do INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde o mesmo só reconheceu a 
assinatura do contador no documento SR ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ. Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em busca de PROCURAÇÃO ou 
Credencial que indica-se o senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ como representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao mesmo para 
representar a empresa no referido procedimento hcitattirio. 

Classificação Parcial 

LOTE 0002 - ITEM 0001 ALHO —01 KG 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

Marghess Grupo Empresarial Eireli 05.321.253/0001-80 Desclassificado 203.977,00 

2° PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 40.369.479/0001-52 Desclassificado 218.237,50 

3° SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488.339/0001-66 Desclassificado 222.839,50 

4° UM L MENDES 28.117.156/0001-76 Desclassificado 225.790,00 

5° PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA .ME 26.737.867/0001-18 Arrematante 281.624.00 

6" F DUTRA NUNES 07 160.492/0001-21 Classificado 308.395,00 

7° R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.006/0001-24 Classificado 311463,00 

' Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

LOTE 0001 - ITEM 0001 AÇÚCAR PACOTE DE 01 KG 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

10 Marghess Grupo Empresarial Eireli 05.321.253/0001-80 Desclassificado 540.670,00 

20 PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 40.369.479/0001-52 Desclassificado 596.190,00 

3° SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488.339/0001-66 Desclassificado 613.240,00 

4. U M L MENDES 28.117.156/0001-76 Desclassificado 663.360,00 

5° FRANCISCO DAS CHAGAS DE S MEIRELES 11.206.861/0001-47 Desclassificado 750.750,00 
LTDA 

6° PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME 26.737.867/0001-18 Arrematante 935.820,00 

7° F DUTRA NUNES 07,160.492/0001-21 Classificado 945.720,00 

8" R FRANCKLIN CO REGO LIMA EIRELI 27.179.006/0001-24 Classificado 951.070,00 

'Arrematante: Desclassifcado; Inabilitado, Classrfcado e Rejeitado 

LOTE 0003 - ITEM 0001 CARNE BOVINA SEM OSSO(BIFE E MOIDA) 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

I° PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 40 369 479/0001-52 Desclassificado 547 870.00 

2° SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41 488 33910001-66 Desclassificado 561,220,00 

3° UM L MENDES 28.117.156/0001-76 Desclassificado 695.250.00 

40 PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 26.737.867/0001-18 Arrematante 753,550,00 

5° R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.008/0001-24 Classificado 821.130,00 

6° F DUTRA NUNES 07.160.492/0001-21 Classificado 828.450,00 

' Arrematante: Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

Chat 
Data Apelido Fraca 

12/07/2021 - 14:00-32 Pregoeiro Boa tarde. A administração pública agradece a participação de todos 

12/07/2021 - 14:01:12 Pregoem, Vamos dar inicio a analise das propostas. 

12/07/2021 - 14:01:22 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

12/07/2021 - 14:2603 Sistema As propostas foram analisadas co processo foi aberto 
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Processo: 
Folha: 

oai 

/ 

12/07/2021 - 142603 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024,2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso Ido caput do art. 
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, apôs isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do serio do de 
duração da sessão pública. 

12/07/2021 - 14 26 03 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de RS 0,01. Se o lance for infenor ao limite minera°. o inlenálo será 
desconsiderado. 

12/07/2021 - 1426.03 Sistema Conforme o artigo 2° da instrução normativa ri° 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderã ser inferior 020 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

12/07/2021 - 14:26:48 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

12/07/2021 - 14:26:48 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

12/07/2021 - 14:37:16 Sistema O lote 0001 foi encerrado. 

12/07/2021 - 14:42:06 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

12/07/2021 - 14:42:06 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

12/07/2021 - 14:57:37 Sistema O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

12/07/2021 - 14:57,37 Sistema O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa 

12/07/2021 - 1504:23 Sistema O lote 0002 foi encerrado. 

12/07/2021 - 15:07:39 Sistema O lote 0003 foi encerrado. 

12/07/2021 - 16:54:04 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

12/07/2021 - 16:54:04 Sistema Motivo: Sessão suspensa, reabertura programada para o dia 13/07/2021 as 14.30 

13/07/2021 - 14:31:22 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

13/07/2021 - 14:31:22 Sistema Motivo: Continuação do Certame 

13/07/2021 - 15,24:57 Sistema O lote 0001 teve como arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli - EPP/SS com valor total de R$ 
540670,00. 

13/07/2021 - 15:24:57 Sistema O lote 0002 teve como arrematante Marghess Grupo Empresanal Eireli - EPP/SS com valor total de R$ 
203.977,00. 

13/07/2021 - 15,24:57 Sistema O lote 0003 leve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - LidalEirel l com valor 
total de R5 547.870,00. 

13/07/2021 - 17:51:59 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

13/07/2021 - 17:51:59 Sistema Motivo. Sessão suspensa, Reabertura programada para o dia de julho de 2021 ás 0830 

14/07/2021 - 08:34:46 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

14/07/2021 - 08:34:46 Sistema Motivo: continuidade ao processo 

14/07/2021 - 013:3509 Pregoeiro Bom dia senhores fornecedores 

14/07/2021 -0837.13 Pregoeiro Ontem a suspensão do processo as 17:51:59 na mensagem com data de reabertura por lapso o dia não foi 
digitado. 

14107/2021 - 08.38:16 Pregoeiro Por esse motivo iremos suspender novamente o certame pra reabertura dia 16/07/2021 às 8.30 

14/07/2021 - 08:39:00 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

14/07/2021 - 08:39130 Sistema Motivo: Reabertura programada paras dia 16/07/2021 ás 08.30 noras 

16/07/2021 - 08:30:32 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

16/0712021 - 08:30:32 Sistema Motivo: continuidade no processo 

16/07/2021 - 18:3015 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

16/07/2021 - 18:30,15 Sistema Motivo: Sessão suspensa, reabertura programada para o dia 20/07/2021 as 10:00 

20(07/2021 - 10:06:08 Sistema reaberta A sessão foi aberta pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 10:06:08 Sistema Motivo: Continuação do Certame 

20/07/2021 - 10:06:25 Pregoeiro Bom dá senhores licitantes 

20/07/2021 - 14:08:33 Sistema fornecedor O foecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi inabilitado no processo. 

20/07/2021 - 14:08:33 Sistema Motivo: Conforme verificação no cite do governo federal conforme o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação - ITI. Documento não conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, ..,a s declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Conforme 
item 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás exigências do presente Edital e seus Anexos 

20/07/2021 - 1468:33 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro 

20/07/2021 - 14:08:33 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor total de 
125 596.190.00. 

20/07/2021 - 14,08:33 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 14:08:33 Sistema O lote 0002 tem como novo arnsmatante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI core valor rota/de 
R$ 218.237.50. 

20/07/2021 - 14-09:13 Sistema O fornecedor PLENOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado no processo. 

20/07/2021 - 14'09,13 Sistema Motivo: Conforme verificação no site do governo federal conformas Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação - ITI. Documento não conferir autenticidade, documento não é valido. Descumprimento ao item 
6.10 do Edital, ...as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Conforme item 6.11. Serão inabilitadas 
licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos 

20/07/2021 - 14:09:13 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 14:09:13 Sistema Glote 0001 tem como novo arrematante SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME com valor total de 
R5 613,240,00. 
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Processo:  62021005+1.2011
Folhab2D•J 
Rubrica: 

20/07/2021 - 1409:13 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 140913 Sistema O lote 0002 tem corno novo arrematante SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME com valor total de 
R$ 222.839.50 

20/07/2021 - 1409,13 Sistema O fornecedor PLENOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 14:09:13 Sistema O lote 0003 tem como novo arrematante SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME com valor total de 
RS 561.220.00. 

20/07/2021 -155450 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado no processo. 

20/07/2021 - 15:54.50 Sistema Motivo. Conforme verificação no site do governo federal conforme o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação - 'TI. Documento não conferir autenticidade, documento não é valido e sem proposta inicial. 
Descumprimento ao item 6.10 do Edital, .. AS declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade Conforme 
item 6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos 

20/07/2021 1554:50 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro 

20/07/2021 - 15-5450 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante U ML MENDES com valor total de R$ 663.360.00. 

20/07/2021 • 15:54:50 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 15-54-50 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante U ML MENDES com valor total de RE 225.790.00. 

20/07/2021 - 15:54:50 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

20/07/2021 - 15:54:50 Sistema O lote 0003 tem como novo arrematante U ML MENDES com valor total de R$ 695.250,00. 

20/07/2021 - 17:45:01 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

20/07/2021 17:45-01 Sistema Motivo: Sessão suspensa, reabertura programada para o dia 21/07/2021 ás 09:00 

21/07/2021 - 09:0027 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

21/07/2021 - 09:00:27 Sistema Motivo: Continuação de Certame 

21/07/2021 - 11:34:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até ás 13,34 do dia 21/07/2021. 

21/07/2021 -113400 Sistema Motivo: Diligência, Solicitação de proposta reajustada, composição de custo e notas fiscais de entrada dos 
itens do referido lote, adotando o prazo minimo conforme Art. 38, 'PAR' 2° Decreto 10.024/19 

21/07/2021 - 11:34.26 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 133440 dia 21/07/2021. 

21/07/2021 - 1134:26 Sistema Motivo. Diligência, Solicitação de proposta reajustada. composição de custo e notas fiscais de entrada dos 
itens do referido lote, adotando o prazo minimo conforme AO 38, 'PAR' 20 Decreto 10.024/19 

21/07/2021 - 1134:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:34 do dia 21/07/2021. 

21/07/2021 - 11:34:48 Sistema Motivo: Diligência, Solicitação de proposta reajustada composição de custo e notas fiscais de entrada dos 
itens do referido lote, adotando o prazo minimo conforme AO 38, 'PAR' 20 Decreto 10 024/19 

21/07/2021 - 14-06:15 Sistema O fornecedor UM L MENDES foi inabilitado no processo. 

21/07/2021 - 1406- 15 Sistema Motivo: Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o art.38 do decreto 10024/19 

21/07/2021 - 14:06:15 Sistema O fornecedor UM L MENDES foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

21/07/2021 - 14:06:15 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA com valor total 
de R$ 750.750,00. 

21/07/2021 - 14:06:15 Sistema O fornecedor UM L MENDES foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

21/07/2021 - 14:06:15 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME com valor total de 
RS 281.624,00. 

21/07/2021 - 14:06:15 Sistema O fornecedor UM L MENDES foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

21/07/2021 - 14:0615 Sistema O lote 0003 tem como novo arrematante PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME core valor total de 
RS 753.550,00. 

21/07/2021 - 17-09:42 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA foi inabilitado no processo. 

21/07/2021 - 170942 Sistema Motivo Arrematante não cumpriu os itens 6.1,1 e), 6.2, 6.3, 6 4, 6.5 e 6,6 do Edital. 

21/07/2021 - 1709.42 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS DE S MEIRELES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro 

21/07/2021 - 17:0942 Sistema Glote 0001 tem como novo arrernatante PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • ME com valor total de 
RS 93E820,00 

21/07/2021 - 17:3530 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

21/07/2021 - 17-35:30 Sistema Motivo. Sessão suspensa, reabertura programada para o dia 22/07/2021 as 0800. 

22/07/2021 -08 00-12 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

22/07/2021 - 08:00.12 Sistema Motivo: Continuação do Processo 

22/07/2021 - 081407 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001,0 prazo é até às 08:25 do dia 22/07/2021. 

22/07/2021 - 08:14:07 Sistema Motivo: Fase de negociação aberta 

22/07/2021 - 0814:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0002.0 prazo é ate às 0825 do dia 22/07/2021. 

22/07/2021 - 08:14:43 Sistema Motivo: Fase de negociação aberta 

22/07/2021 - 08:15:30 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 08,25 do dia 22/07/2021. 

22/07/2021 - 08:1530 Sistema Motivo: Fase de negociação aberta 

22/07/2021 - 0816 34 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é ate ás 101640 dia 22/07/2021 

22/07/2021 -08 1634 Sistema Motivo' Diligência para proposta negociada 

22/07/2021 - 08.1804 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 1017 do dia 22/07/2021 

22/07/2021 - 0818:04 Sistema Motivo: Diligência para proposta negociada 

22/07/2021 - 081839 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0003.0 prazo de envio é até às 10:1740 dia 22/07/2021 
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22/07/2021 -08:18:39 Sistema 

22/07/2021 - 08:56:38 Sistema 

22/07/2021 - 09:01:29 Sistema 

22/07/2021 - 09:01:29 Sistema 

22/07/2021 - 09:01:57 Sistema 

22/07/2021 - 09:01:57 Sistema 

22/07/2021 - 09:02:12 Sistema 

22/07/2021 - 09:02:12 Sistema 

22/07/2021 - 09:02:17 Sistema 

Processo:2 
Folha: 
Rubrica: 

Motivo: Diligência para proposta negociada 

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. 

Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001. 

Motivo: Diligência atendida 

Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0002. 

Motivo: Diligência atendida 

Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0003. 

Motivo: Diligência atendida 

Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME. 

22/07/2021 - 09:02:17 Sistema Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA- ME. 

22/07/2021 - 09:02:17 Sistema Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME. 

22/07/2021 - 09:02:26 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/07/2021 às 09:32. 

22/07/2021 • 09:23:34 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para 
o lote 0001. 

22/07/2021 - 09:23:47 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para 
o lote 0002. 

22/07/2021 - 09:24:00 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para 
o lote 0003. 

22/07/2021 - 09:5100 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

22/07/2021 - 09:51:00 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, a Empresa Plenus Distribuição e Comercio eireli foi inabilitada do presente lote 
devido a alegação de não verificação da autenticidade de assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura digital é autentica e pode ser 
regularmente verificada no site do governo federal 1.7.1 - INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
conforme será demonstrado adiante nas razões recursais. Tendo isto em vista, deve a presente intenção 
recursal ser acolhida, com o devido esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto, 
como medida de justiça. Certo de sua compreensão, pede deferimento. PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI CNPJ:40.369.479/0001 - 52 

22/07/2021 • 09:51.00 Sistema Justificativa: Esta comissão fez a verificação do anexo no site https://verificadoriti.gov.br, do INSTITUTO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde o mesmo só reconheceu a assinatura do contador no documento 
SR. ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ. Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em 
busca de PROCURAÇÃO ou Credencial que indica-se o senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ como 
representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao mesmo para 
representar a empresa no referido procedimento licitatorio. 

22/07/2021 - 09:52:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002. 

22/07/2021 09:52:02 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, a Empresa Premis Disthbuição e Comercio eireli foi inabilitada do presente lote 
devido a alegação de não verificação da autenticidade de assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura digital é autentica e pode ser 
regularmente verificada no site do governo federal I.T.1 - INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
conforme será demonstrado adiante nas razões recursais. Tendo isto em vista, deve a presente intenção 
recursal ser acolhida, como devido esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto. 
como medida de justiça. Certo de sua compreensão, pede deferimento. PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI CNPJ:40.369.479/0001 -52 

22/07/2021 - 09:5202 Sistema Justificativa: Esta comissão fez a verificação do anexo no site https://verificadoriti.gov.br, do INSTITUTO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. onde o mesmo só reconheceu a assinatura do contador no documento 
SR. ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ. Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em 
busca de PROCURAÇÃO ou Credencial que indica-se o senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ como 
representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao mesmo para 
representar a empresa no referido procedimento licitatorio. 

22/07/2021 -09:52:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003. 

22/07/2021 - 09:52:30 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, a Empresa Plenus Distribuição e Comercio eireli foi inabilitada do presente lote 
devido a alegação de não verificação da autenticidade de assinatura digital na documentação junta. 
Acontece, nobre comissão permanente de licitação, que a presente assinatura digital é autentica e pode ser 
regularmente verificada no site do governo federal 1.7.1 - INSTITUTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
conforme será demonstrado adiante nas razões recursais. Tendo isto em vista, deve a presente intenção 
recursal ser acolhida, com o devido esclarecimento da questão posta nas razões do presente recurso, isto, 
como medida de justiça. Certo de sua compreensão, pede deferimento. PLENUS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI CNPJ:40.369.479/0001 - 52 

22(07/2021 -095230 Sistema Justificativa: Esta comissão fez a verificação do anexo no site https://venficadoriti gov.br, do INSTITUTO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde o mesmo só reconheceu a assinatura do contador no documento 
SR. ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ. Esta comissão fez a analise nas documentações da empresa em 
busca de PROCURAÇÃO ou Credencial que indica-se o senhor ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ como 
representante legal da empresa e não foi encontrado documentos que desse poderes ao mesmo para 
representar a empresa no referido procedimento licitatorio 

22/07/2021 -095240 sstemã A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 
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