
30/09/2021 -16.1320 3.055,40 (proposta) 23.511.454/9001-22 J E D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:48:27 3.099,22 (proposta) 25_329.948/0001-16 - MAURICIO aí 
LUANA LTDA 

30J09/2021 - 18:3407 1.900,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - IA' R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 1853:13 

01/10/2021 - 10:12:36 

01/10/2021 - 1142:37 10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:1142 2.934,00 (proposta) 30.177 538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:4745 1.899,99 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

01/10/2021 - 14:48.27 1 899 98 39.232.093/0001-15 VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA 

3.000,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA El RELI 

Válido 

Válido 

2
Proce o: 
Folha: 
Rubrlca:_____ 

\,) 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2:63, 6.4; 6.5:6,6 E 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
docurnentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/2021 11:20:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
t) Certidão Simplificada expedida pela Junta Cornerdal de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202114:50.15 

2.000,00 (proposta) 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ¡TENS' 
COMERCIO LTDA 61.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7 As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórro, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto -de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/2021 1434 14 

• 
Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3154% 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. í ; Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:58:53 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS-

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
5.10.  , a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento da Processo 
Licitatano, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024(19 07/10,2021 14:50:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS' 
6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital. para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
8.11: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.34:14 

perto/ de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portalciecompraspublicas.com.br 
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01/10/2021 - 14:49:44 

01/10/2021 - 14:51;58 

01/10/2021 - 14:52:22 

01/10/2021 - 1452:30 

01/10/2021 - 14:54:27 

01/10/2021 - 14:55:49 

01/10/2021 - 14:58:30 

189900 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSiSTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Processo: 2,Q~ 5
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITEN 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10,   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 cio Decreto 
10024/19 07/10(2021 14:50:15 

1.89899 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1 1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição 
610 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

1.898.00 77.853.083(0003-58.- AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS; 
COMERCIO E ASSISTENC1A 61.1 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) . 
1) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
vaidade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial vos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registrada proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de 'assinatura digital, para 
c' onferir aos mesmos autentiddade e integridade. . . 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 0111i5S8S. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóraa que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

1. v.99 39232003/000115 - VR SERVÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta lrrasl deveão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.1% ; Serão inabilitadas licitantes que nata atenderem às 
exigências do presente Edital esses Anexos, se4am omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórro, que discordem das Clausulasd normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.34:14 

2.475,00 33.330.526/0001-99 -'BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10,  as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 

conferir aos mesmas autenticidade e integndade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licaatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10424/19 07/10/2021 12:09:04 

1.897,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS' 
COMERCIO E ASSiSTENCIA 6.1.1 ; ; 
TECNICA EIRELI e) Certidão Espedfica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitan(e, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplaicada expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexaria) 
6.10.   a proposta de preços inicial aos , 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integndade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio que discordem das Cláusulas e normas do Edital_ estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

2.850,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

COMERCIO LTDA 

portal dê A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://iralidaarquivo.portaidecompraspubficas.com.br 
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2, s 71-12-62 ' 

01/10/2021 - 14:59:14 1.902,00 11 319 557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

Fol 
Rubrica. 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema; as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licita/ária, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 12:2613 

LOTE 0008 - ITEM 0005 - AR CONDICIONADO INVERTER 30.000 BTUS 
Data 

30/09/2021 - 0602:52 

Valor CNPJ 

6.000,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53-31 6.990,00 (proposta) 33.330.52610001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:34:59 7.915,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA-SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:13:44 8 154,00 (proposta) 23511.454/0001-22 - J E D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:48:42 8.100,35 (proposta) 25.329 948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:34:35 4.800,00 (proposta) 10.401_351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 16.53:41 7.500,00 (proposta) 7L853.063/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Situaçâo 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital; para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licita/frio; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

p.11: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigénclas do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002411907/10/202112.09:04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,2; 6.3; 6.4:6.5; 6.6.E 
6,10.   a proposta de pregão inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da empesta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
'conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/1012021 11:20:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO Ags ITENS. 
6.11 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não.anexada) 
t) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicic em vigor obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 14-50:15 

pungi ds) A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo portaldecompraspublicas.com.br 
COMPIM8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 às 10,38:57. 
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01/1012021 - 10:12:54 

01/1012021 -11:42.37 10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:1142 8.820,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR !ND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:48:40 4.799,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA 

01/10/2021 - 14:54:34 

Proces /202- 1 Folha: 
Rubrica: 

5.500.00 (proposta) 39.232093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; nexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, cantados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002411007/10/2021 14:3414 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3184% 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.  , as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e nonrias do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11,58:53 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.1.1 e) e O CONFORME ITEM -6.7 As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 ..........as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34.14 

6291,00 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e proposta inicial 
EIREU deverão ser 'assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 

conferir aos mesmos autentidaade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 . 

01/10/2021 - 14:55:24 5.000.00 11319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descumprimento aos itens'
CONDICIONADO LTDA 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origern da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao- prazo de-
validade (-não anexada) ,. 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
610  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da-proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorip, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26.13 

01/10/2021 - 14:57.48 4600,00 11 319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descumprimento aos itens: 
CONDICIONADO LTDA 6.1.1 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exerci= ern vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) : 
6 10  :a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas: digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital;  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12.26:13 

01110/2021 - 14:58:51 7.900,00 38.328.298/0001-36 TIAGO VIEIRA Válido , 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0008 - ITEM 0006 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 
Data Valor ChIPJ 

porto( cie 
COMPRAS 

à: PÚBLICA 
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Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 és 10:38:57. 
Código verificador. 1615C0 



10/2021 - 11:42: 7 10.000,00 proposta) 42 262 ,0001 C3 ,RGC)S LTDA 

01/10/2021 - 12:11:42 2.754,00 (proposta) 30.177 538/0001-37 - ESCOLLAR IND 

30/09/2021 - 09:02:52 3.000,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53:15 2.650,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
El Ra! 

30/09/2021 - 35:34 2.652,00 (proposta) 38.328296/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 1614:03 2.690,00 (proposta) 23.511.45410001-22 - J R D BRANDÃO 
El RELI 

30/09/2021 - 1648:58 2.699,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:3501 1.990,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 18:54:09 2.800,00 (proposta) 77,853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Proces o  2C57 PPR 2°
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07110/2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento da Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 120904 

Válido 

Váldo 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.26.3: 6.4; 6.5: 6.6 E 
6.10.   a proposta de preços iniciai e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as deciaraçães e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 1120:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.11 • 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade (não anexada) 
f) CerficlãO Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( 089 anexada) 
6.10. •   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
regiSiro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
oonferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitateno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15,

01/10/2021 - 10:13:45 3000,00 (proposta) 39,232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS /TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -67. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de-sua expedição. 
6.10 . as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
611' : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das. Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.34.14 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3184% 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
DE MOVEIS 6.10.  as declarações e proposta iniciai 

deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integddade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
'adietaria, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11.513.53 

parlai ria A autenticidade do documento pode ser verificada no site http:INalidaarquivo.portelde-eampraspublicas.com br 
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Processo: 702
Folha: 
Rubric : 

s-9/7 

01/10/2021 - 14:48:07 1.989,00 77 853 083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

e 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITE\,‘ : 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exerdcio era vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício era vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

01/10/2021 - 14.4901 2.599,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS. 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

01/10/2021 - 14:54:41 2.385,00 33330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências .do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação confomie o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

01/10/2021 - 145543 1 900.00 11 319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descumprirnento aos itens. 
CONDICIONADO LTDA 6.1.1 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade.) não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Ongem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não -anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do. presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Donatária, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o mi 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202112:26:13 

01/10/2021 - 14.56:18 1.899.00 77.85308310003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA BREU 

6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor: obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10. -   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, 'que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.50:15 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no sito http://validaarquivo.ixirteldecompraspublicas.com.br 
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Processo: 202/C2d9 5W2e72 

Folha: 02_, 
Rubrica: 

01/10/2021 - 14:59:36 

01/10/2021 - 15:00-02 

1.800,00 11 319 557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA. 

1.799,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Espedfica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/2021 12:2613 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e.dificultem o andamento do Processo 
Licitatórice que discordem-das.Cláusulas e normas do Edital, estando 
fere doIprazo previste de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

LOTE 0008 - ITEM 0007 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 
Data 

30/09/2021 - 09:02:52 

Valor CNN 

30109/2021 - 14:53:14 499000 (proposta) 33.330526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:50:17 3.850,00 (proposta) 38.328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES.-

. 
30/09/2021 -16:14:33 4.150,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 

EIRELI 

30/09/2021 6,49.13 4.12000 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUA NA LTDA 

30/09/2021 - 183631 2.900.00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W PC BEZERRA 
- EPP 

Situação 

3.500,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
CONDICIONADO LTDA 6.1.1 

e) Certidão Especifica expedida peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) , 
6,10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta ne sistema, es declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente.Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licstatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10)2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10-   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade . 

6.11. Serão inabilitadas licitanMs que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaigno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202112:08:04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6 2; 6,3. 6,4; 6.5: 6.6 E 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento dó ProceSso 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de.Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 117048 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site nttp://validaarquivo portaldecornpraspublicas cem.br 
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O 

30/09/2021 - 18:54:36 

01/1012021 - 10:14;05 

01/10/2021 - 1142:37 10.000,00 /proposta 42 262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:11.42 4.318,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:48.18 2,89900 77 853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

01/10;2021 - 14:49:16 

01/10/2021 - 1454:50 

Procesr:  62 (67,0-174:)-2. 
Folha: 
Rubrica: 

3.500,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS' 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. (afio anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Liatatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50-15 

4.000,00 (proposta) 39.232 093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS. 
COMERCIO LTDA 6.1 1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-fio válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitamente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 1434:14 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3184% 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:58.53 . . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
6.'1:1 
e) Certidão Especifica expectioa pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) , 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade, ( não anexada) 
6.10. -   a proposta de preços inicial vos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que rido atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e,dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.50.15 

3499.99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS )TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1 1 aja 1) CONFORME )TEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 .. . ... ....as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não ~derem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioaque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tom do: prazo previsto de impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 14:34 14 

4491,00 33 330.528/0001-99 BE . Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.  as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitateno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httleavalidaarquivo.portaldecornpraspublicas com br 

C RAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 as 10.38:57, 
ucAs Código verificador 1615C0 



Processo:  2c;V c7c, 
Folha:on
Rubrica: 

01/10/2021 - 1455:57 2.850,00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

01/10/2021 - 14:56:28 2.849,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem a andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas enormes do Editar estando 
tora do prazo previste de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

01/10/2021 - 14:59:36 3.840,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

01/10/2021 - 14:59:43 2.800,00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

01/10/2021 - 15:00:12 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) . 
f) Certidão Simplificada expedida pela Jueta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
6.10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as (federações e proposta inicial 
deVerão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . 
6.11. Serão inabilitadas licitantes _que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaiório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
tarado prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002411907/10/2021 12:26.13. 

2.799,00 77.853.083/0063-58 - AGASERV Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro de exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade) não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) , 
6,10 ,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitátório, que discordem das Cláusulaa e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
19024/19 07/10/2021 14:50:15 

LOTE 0008 - ITEM 0008 - AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 
Data Valor CNPJ Situação 

portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no sae http://validaarquivo.part5ldecomprsspubIicas.com.br 
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30/09/2021 - 0902:52 4.000,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 4:53:14 6.990,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIREL1 

30/09/2021 15:50:36 4.775,00 (proposta) 38.328 298/0001-36 -TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16.14:59 4.910.00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 1649:28 4.900,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30109/2021 - 18:36:01 2.990,00 (proposta) 10.401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

30/0912021 - 18:55:07 

01/10/2021 - 10:14:22 

01/10/2021 - 11:42:37 

01/10/2021 - 12:11:42 

-irocus o: 
Folha. 
Rubrica: 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
1) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6_10,   a proposta de preços inicial e os 
doa/mentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

2L.,2 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. .................................. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

Válido 

Valido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
62; 6.3: 4; 6.5: 6 6 E 
6 10   a proposta de preços inicial e os 
documentas de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no siSterna, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de. assinatura digitã, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências 00 presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório: que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação çonforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907'/10/2021 11:20.48 

5.500.00 (proposta) 77 853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
COMERCIO E ASSISTENC1A 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
11 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, Obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços iniciai e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19'07/10/2021 145015 

5.500,00 (proposta) 39.232.093/0001-15 - VIR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS' 
COMERCIO LTDA 8.1.1 e) et') CONFORME ti-EM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo. repuãoseião válidas por 
90 (noventa).dias. contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitai/1n° que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1072021 14:34:14 

10.000,00 (proposta) 42.282.411/00014/3 ARGCS LTDA Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3184% 

6.030,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR !ND Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
DE MOVEIS 610. as declarações e proposta inicial 

deverão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitar es que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausuias e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 11:58:53 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http.fivalidaarquivo porialdecompraspublicas com br 
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Processo:  ?p7i oco 0/2 b2 
Folha:n-7" 
Rubrica: 

01/1012021 -144954 

01/10/2021 - 14:54:58 

3.999,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 ..... as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/1012021 14:34:14 

6.291,00 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10   as declarações e proposta infetai 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

01110/2021 - 1456:12 3.10900 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

6.11_ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 12:0904 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
ti Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Mictai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
611. , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 da Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:25.13 

01110/2021 - 14:59:59 4.770,00 38328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

01/10/2021 - 15:0103 3.099,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TEKS-
COMERCIO LTDA 6.1 1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
6.11 Serão inabilitaoas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 14:34:14 

LOTE 0008 - ITEM 0009 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 

Data 

30/09/2021 - 0902:52 

30/09/2021 - 14:53:13 

30/09/2021 - 15:50:52 

Valer CNPJ Situação 

3.000.00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado Descumprimento aos itens 
CONDICIONADO LTDA 

e) Certidão Espedfica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade) não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. rl não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitada lieitantes que não atenderem ãs 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 12:26:13 

2.250,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS-
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digitaL para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
-10024/1907/10/2021 12:0904 

2.400,00 (proposta) 35.325.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

parto/ dê A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http://validaarquivo.porteldecornpraspublicas.com.br 
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30/0912021 - 16:15:15 2.420,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 -.1 R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:49:43 2.41000 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:37.07 1.790,00 (proposta) 10_401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 18:55:25 

01/1012021 - 1014:35 

01/10/2021 - 11:42.37 10.000,00 (proposta) 42.2 0 -0 ARGOS LTDA 

01110/2021 -12:11:41 2.520,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:48:35 1.769,00 77.853.083/0003-58 AGASERV 

01/10/2021 - 14:50:09 

COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

2.500,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Proces o:
Folha: 
Rubrica: 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2:63; 6.4, 6.5: 6.5 E 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta /fida1 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenfiddade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e nonas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07110/2021 11:20:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerdal da Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6,10   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sisterna, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 14:50:15 

2.800,00 (proposta) 39.232.093/0001-15 VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
8.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que disc,ordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora-do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 14:34;14 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115.3184% 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITE,NS: . 
6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades e dificultem O andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 11.58.53 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS, 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f),Certidão Simplificada expedida pela junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.  , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade 
6,11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apmsentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decrete 
10024/19 07/10/2021 14:50115' . 

1.798,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS. 
COMERCIO LTDA 5:1.1 e) e f) CONFORME (TEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

rtafe lhes são próprios; inexistindo esse prazo reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa). dias, cantados de sua expedição, 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licita:torto. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10'2021 14:34.14 

ano/ de A autenticidade do documento pede ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublica 
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Procespo: QI P o 
Folha://
Rubrica: 

ci7 I 

01/10/2021 - 14:50:24 

01/10/2021 - 14:50:47 

01/10/2021 - 14:55:05 

01/10/2021 - 14:5543 

1.768,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ao válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

1.768,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO E ASSiSTENCIA 6.1.1 
TECNICA EiRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Ongern da 
Licitante. dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
6_l0,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem cias Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14-5015 

2.025.00 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07710/2021 12-09.04-

1.767,00 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6 1 1 e) e f) CONFORME ITEM 6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexisfindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 ..... .. .as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital. estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 14'34:14 

01/10(2021 4:56:30 1 700.00 11 319.557/0003-78 - DENTECK AR Cencelado - Descumprimento aes itens: 
CONDICIONADO LTDA 6.1 1 

e) Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecenao ara prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10  a proposta de preços inicial ie os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
8.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omisSas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12.26:13 

• 
01/10/2021 - 14.5719 1 699,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS' 

COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECNICA EIREU e);Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercício em vigor, obedeeendo.ao prazo de 
validade ( não anexada) 
a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em viger, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços iniciai aos 
doeumentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema. as declarações e proposta iniciai 
deiverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitalório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024)19 07)10/2021:14:50:15 

orara de A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http://valiciaarquivo.portelde-compraspublicas 
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01/10/2021 - 1459:52 1.650,00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

01/10/2021 - 15:00:20 

01/10/2021 - 1600:22 

2.399,99 38.328,298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

1.649,00 77.853.08310003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA El RELI 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
fr Certidão Simplificada expedida pela junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercida em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.  , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema; as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Dilatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema; as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.. 
6.11. Serão inabilitadasticitantes que não atenderem às 
exigências da presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,.que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/202114:50:15 

LOTE 0008 - ITEM 0010 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 
Doto Valor CNPJ 

30/09/2021 - 09:02:52 4 500,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53:12 4.990.00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15'51:06 6.360,00 (proposta) 38.328 29810001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:15.29 6.840,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:49:58 6.698,05 (proposta) 25.329.9.48/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:37:30 3.990,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Situação 

Canceiado - Descurnprimento aos iten 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) . 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade, ( não anexada) • 
5.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no cisterna, as dedarações,e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. . Serão inabilitadas licitantes que-nao atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 12:26;13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridede 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora ao prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 12-09:04 

Válido 

Válido 

Válido . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2, 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 E 
6.10.   a proposta de preços inicial soa 
dodurnentos de habilitação deverão scr anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema. as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6 11 Ser'áo inabilitadas licitan s que não atenderá) às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Dilatório. que discordem daS Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:20:48 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http://vsIidaarquivo.portaldecomprebpublicas.com br'
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• 

30/09/2021 18 55 48 

01/10/2021 - 101451 

01/10/2021 - 11 42 37 10.000,00 (proposta) 42 262 411/000 0 ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 2:11:41 8.190,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 1450:56 3.989,99 39232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA 

01/10/2021 - 14:55:13 

01/10/2021 - 1456:40 

6.500,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Processo: 2c2zie2r--- 5 J/20 2/ 

Foha Qt 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS I L : 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços iniciai e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 14:5015 

4.500,00 (proposta) 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
COMERCIO LTDA 6.14 e) e f) CONFORME iTEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

que lhes são próprios; inexisfindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11_ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e nossas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 1434:14 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115 3184 % 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS (TENS. 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitarbno, que.discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:58:53. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1 1 e) e f) CONFORME ITEM -67. As certidões valerão nos prazos 
que Ines são própnos: inexistindo esse preza, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de, sua expedição. 
6.10 ..........as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
cligitaimente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades. e drficultem o andamento do Processo 
aicitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora ao prazo previsto de Impugnação conforme o ad. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021-1434:14 

4 491.00 33.330.526/0001-99 - SE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS lTENS. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e proposta inidal 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através cie assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

3.800,00 11 319.557/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
CONDICIONADO LTDA 6.1.1

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício era vigor, obedecendo 80 prazo de 
validadea não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade.') não anexada) 
6.10. .  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registroda proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 
6.11 • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
lioitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o. art. 24 do Decreto 
10024/1.907/1012021 12:26:13 

01/10/202 15:00:45 6.350,00 38.328_298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válida 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0008 - ITEM 0011 - AR CONDICIONADO DE AR PISO TETO 56.00 BTUS-TRIFASCO 380V 

Data Vaka- CNPJ Situação 

pi1r112l de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquivo_portaidecompraspublicas.tom br 
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30/09/2021 - 0E02:52 12.000,00 (proposta) 11.319.55710003-78 DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53:12 10.900,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:51:19 11.240,00 (proposta) 36328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 1615:55 11.6)5,00 (proposta) 23 511.454/0001-22 - J 5 D BRANDÃO 
EIRELI 

30/0912021 - 16:50:43 11.519,70 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:37:54 2.350,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 18:56:12 

01/10/2021 - 10:15:45 

01/10/2021 - 11:4237 

01/10/202 12:1145 

parta/ de 
coMp

11.000,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

7.000.00 (proposta) 39.232.093/0001-15 VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA 

10.000,00 (proposta) 42.262. /0001-03 - ARGOS LTDA 

13.318,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autentidclade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS "'TENS: 
6.2: 6 3; 6.4. 6.5: 6.6 E 
610   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema as declara ova e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ' 

6.11. Serão inabditadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 11.20:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
0,11 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) ,Certidão Simplificada expede peã Junta Comercial de Origem da 
Licitante; dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade, (:não anexada) 
610.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
gonferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
a' presentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6,1:18) e f) CONFORME ITEM -6.7 As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6,10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

11 . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
emgências do presente Edital e seus Anexos, sejarn omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitalórto, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
115,3184% 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
610 , as declarações e proposta inicial 
devei rio ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Ciaustilas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 2440 Decreto 
10024/19 07/10/2021 11.56:53 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaidecompraspublicas com br 
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Processo: -.24 "'  
2  e

Folha: 

01/10/2021 - 14:55:19 

01/1012021 - 14.58-.21 

01110/2021 - 146916 

01/10/2021 - 14:59:25 

01/10/2021 - 15:01:11 

9.810,00 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

6.900,00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONACXD LTDA 

6.999,99 39.232 093/0001-15 - VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA . 

6.899,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & 
COMERCIO LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS: 
6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital; para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 12,09:04 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade (são anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema: as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório: que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202112:2813 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS: 
6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -67. As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 ........as declarações e proposta inicial 'deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos., sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ah. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 14:34:14 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
6.1.1 e) e f) CONFORME (TEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo. reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias contados de sua expedição. 
610 .. . .,...as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes quenão atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tarado prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/102021 1434:14 

11.200,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Loas Data/Hora 

07/10/2021 - 16:21:45 

Enviado por 

38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA DA 
SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Arquivo 

OR')PC, A ADrOi k-4;),, E PRO'iR AMA 

QUITE-RIA pdf 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 

TIAGO VIEIRA DA 30109/2021 - Tiago Vieira da 
SILVA RIBEIRO 16:58 Silva Ribeiro 
GONCALVES Gancalves 

Orago de Data de 
Expedl o Evo/ido:10 

Data de Validade Arquivo 

TODOSOOS 
LIDSLIMEN.I.OS. . 
sxisizos 

Reabilitados 
Data Fornecedor 

07/10/2021 - 14:43:46 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

OPERAÇÃO EOUlVOCADA 

07/1012021 - 14.43.46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

CNPJ 

3.8.328.29=-36 

-38.328.298/0001-36 

Detalhe 

!tern 0001 - MICROFONE COM FIO 

!tem 0002- MICROFONE SEM FIO 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http:dvalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
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07/10/2021 - 1443:46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07/10/2021 - 14:43.46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07110/2021 - 14:43:46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07/10/2021 - 14:43.46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07/10/2021 - 14:43:46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07/10/2021 - 14:43:46 

OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07010/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 1445:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45.03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/1002021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/1002021 - 14:45:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45.37 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:37 

INABILITAÇA0 EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:45:37 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14-45-37 

INABILITAGAO EQUIVOCADA 

07/1002021 - 14:46:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38 328 29810001-36 

38 328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38.328 298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38,328 298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.29800001-36 

38.328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38,328298)0001-38 

38 328 298/6001-36 

Processo: 74,2( Po 

Folha-
Rubrica: 

Item 0003- APARELHO TELEFÔNICO P/ MESA. CONÊTO ES PADRÃO 
C/CHAVE 

Item 0004 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTÊNCIA 

tem 0005 - TELEVISOR 32 POLEGADAS 

Item 0006 - TELEVISOR 42 POLEGADAS 

Item 0007 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 

Item 0008- VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BI VOLT 

Item 0001 -AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS 

Item 0002 - AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTUS 

Item 0003 - AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTUS 

Item 0004- AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUS 

Item 0005 - AR CONDICIONADO INVERTER 30.000 BTUS 

*).2 

tem cue - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 

11cm 0007 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 

tem 0008- AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 

Item 0009- AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 

Item 0010- AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 

Item 0011 - AR CONDICIONADO DE AR PISO TETO 56.000 BTUS - TRIFASICO 
380V 

item 0001 - BEBEDOURO C/ 04 TORN , 100 LTS PINTADO MED 
1.33X0.90X0.58, 

[tem 0002- BEBEDOURO IND C102 TORN, 50 LTS PINTADO MED: 
1 33X0.55X0.58. 

Item 0003- BEBEDOURO IND C/03 TORN, 100 LTS PINTADO MED 
1 33X0.90X0 58, 

Item 0064- BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS 

Item 0001 - ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DIM. 2,00 X 2,003880, 
COM 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS 

perted 5fr A autenticidade do documento pode ser verificada no site ettplivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com br 
CON:RAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/20215v 10;38:57. 
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Processo:2 .5-0 f ) / 
Folha:49,05--
Rubrica: ' 

07110/2021 - 14:46:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07(10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46.46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46:46 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:46.45 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:47:11 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14.47.34 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10(2021 - 14.47.34 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14.47.34 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:4734 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/1012021 - 14:48:03 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:48:03 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:48'03 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:4803 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:48:03 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/1012021 - 14 48 03 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14:48:03 TIAGO VIEIRA DA SILVA 
RIBEIRO GONCALVES 

38.328.29810001-36 

38.328 298/0001-36 

38.328 298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38 328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328298/0001-36 

38.328 298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38.328298/0001-36 

38.328.298/0001-36 

38. 28 298/0001-36 

38328 298/0001-36 

iNAptLITAÇÁO EQUIVOCADA 

07/10/2021 - 14.48:03 TIAGO VIEIRA DA SILVA 38.328.298/0001-36 
RIBEIRO GONCALVES 

INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

/ 

Item 0002 - ESTANTE ORGANIZADORA 0/54 GAVETWN° 05 

Item 0001 - FOGÃO DOMÉSTICO A GAS 4 BOCAS 

Item 0002 - COOKTOP 04 BOCAS - 220 VOLTS 

Sem 0003- FOGÃO INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS COM FORNO 

Item 0004 - FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS SEM FORNO 

Item 0005 - FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO 

Item 0006- FOGÃO INDUSTRIAL C104 BOCAS SEM FORNO 

Rem 0007- FOGÃO INDUSTRIAL CI06 BOCAS COM FORNO 

Item 0008 - FOGÃO INDUSTRIAL 0,06 BOCAS SEM FORNO 

Item 0001 - LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS 6OLT 

Item 0001 - FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 309 LITROS - 220 VOLTS 

Item 0002 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 LITROS -220 VOLTS 

item 0003 - FRIGOBAR 117 LITROS -220 VOLTS 

Item 0004 - REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS -220 
VOLTS 

Item 0001 - MICROONDAS 32 LITROS -220 VOLTS 

Item 0002 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES COM 
PULSAR. 220 VOLTS 

Item 0003- LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX -220 VOLTS 

Item 0004 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX - 220 VOLTS 

Item 0005 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX -220 VOLTS 

Item 0006- MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 12 KG -220 VOLTS 

Item 0007 - SANDUICHEIRA EAST GRILL E SANDSMCH -220 ,VOLTS 

nem 0008 - FERRO DE PASSAR ROUPA 

forra! eis A autenticidade do documento pode ser verificada no srie http//vslidaarquivo.portaldecornpraspubl!cas com br 
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proceSSÇ r.

!àehrica: 
Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

ews)',2c92/ 

0,62•a lM 

Intenção de Recurso 

05/10/2021 0830 

Recurso Ceintrarrazão 

0008 - AR CONDICIONADOS 

Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 

39.232.093/0001-15 - VR 08/10/2021 - 08:12:15 Informo intenção de recurso a certa da nossa inabilitação, por certidão simplificada Indeferido 
SERVIÇOS & COMERCIO e especifica vencidas, uma hora que valos licitante foram inabilitados pela NÃO 
LTDA APRESENTAÇÃO(diferentemente das mesmas) das certidões. 

Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no 
Art. 26 da lei 8666/93 ( mesmo assim anexamos as duas certidões). 
Temos também a jurisprudência: Acórdão 7856/2012 — 2. Câmara — Relatei' 
Ministro Aroldo C,edrazAcórdão 1778/2015 — Plenário — Relato- Ministro Benjamin 
ZymlerAcórdão de Relação 1784/2016— 1. Camarajulgamento TC 004.928/2012-
1. 
Dianto do exposto se for de força do edital temos certidões atualizadas, e de força 
da lei e jusrisprudênda peço nossa habilitação. 

Justificativa: A empresa não cumpriu coras normas do edital descumprindo assim os itens 6.1.1 e) e 6.1,1 f) pois as certidões não estão de acordo com o item 6.7. , também 
descurnpriu o tem 6.10 e teve prazo de até 3 dias úteis antes da data de realização do certame para discorda de qual exigência do Edital e não o fez, de acordo com o item 21.5 
do Edital: As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Editai no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame 
autornatiCamente estão concordando com todas as Cláusulas e regras prevista nasce Edital. 'e conforma Declaração do Anexo IV do Edital. 

Classificação Parcial 

LOTE 0004 - ITEM 0001 LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS 6OLT 
Classif. Fornecedor CPFICNPJ Situação' Valor Global 

1° W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 Desclassificado 32.000.00 

2. BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Desclassificado 52.848,00 

3' TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GoNCALvEs 38.328.298/0001-36 Arrematante 76_600,00

4° MAURICIO & LUANA LTDA • 25. 329.948/0001•,16 -Classificado 80.000,00 

5° tapar Ferragens - Eireii 16.868.674/000142 Rejeitado 80.000,00 

6° J R D BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 iClassificado 80.204,00 

' Arrematante; DescIassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado_ 

LOTE 0002 - ITEM 0001 ESTANTE INDUSTRIAL, PORTA PALLET, DM. 2,00 X 2,00X0,80, COM 03 PRATELEIRAS 
REFORÇADAS. 
Chung. Fornecedor CPF/CNPJ alteração'  .• Valor Global 

V1./ R BEZERRA - EPP 10 401 351/000 -i-5'8 Desclassificado 142.500,00 

2' SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488.339/0001-66 Desclassificado 176.983,00 

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 38.328.298/0001-36 Arrematante 208.700,00 

4' MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 227.000,00 

J R D BRANDÃO EIRELI 23.511.45410001-22 Classificado 231.074,50 

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE 35.263.905/0001-39 Classificado 262.500,00 
MOVEIS 

' Arrematante; Desciassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

LOTE 0008 - ITEM 0001 MICROONOAS 32 LITROS - 220 VOLTS 
Claself. Fornecedor CPF/CNRf • Situação ' Valor Global 

10 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Deeclasisificadc 406_616,50 

2° TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES 38.328.298/0001-36 Arrematante 476.960,00 

3° MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 500.362.50 

4° J R D BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 511.785,50 

W R C BEZERRA - EPP • 10.401.351/0001-68 Desclassificado 

iDesclassificado 

553.550,00 

CPX COMERCIO E SERVICOS 0i0/E01 08.466.214/0001-21 755.250,00 

7° ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 Rejeitado 7.000.000,00 

' Arrematante; Desclassifeario; Inabilitado, Classifcario e Rejeitado. 

rifai d A autenticidade do documento pode ser Verificada no sita ettp://vaildaarquivo portaidegOmpraspublicas core br 
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Processo: 
5-917 

Folha: 
Rubrica: 

LOTE 0001 - ITEM 0001 BEBEDOURO C/ 04 TORN , 100 LTS PINTADO MED: 1.33X0.90X0.58, 
Clasatf. Fornecedor CPF/CNPJ atendo . 

1° SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488,339/0001-66 Desclassificado 

2° Comercial Vanguardeira Eireli ME 10.942.831(0001-36 Desclassificado 

3° W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 Desclassificado 

4° TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 38.328.298/0001-36 Arrematante 

5° MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 

a° ,.1 R D BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 

7° CPX COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 08.486.214/0001-21 Rejeitado 

80 Dipar Ferragens - Eireli 16.868.674/0001-42 Rejeitado 

9. BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Rejeitado 

10° ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Rejeitado 

11° ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 Rejeitado 

' Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifeado e Rejeitado. 

LOTE 0003 - ITEM 0001 FOGÃO DOMÉSTICO A GAS 4 BOCAS 

Valor Global 

466.250,50 

547.354,20 

563.80000 

624.850,00 

650.770,00 

656.730,00 

1.025.000,00 

1.110.000,00 

1.349.730,00 

1.526.000,00 

2.700.000,00 

Claaalf. Foi, CPFICNPJ Situação " 

1° CPX COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 08,486.214/0001-21 Desclassificado 

2° i W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 Desclassificado 

3. SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488.339/0001-66 Desclassificado 

4° ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Desclassificado 

6. Opor Ferragens - Eireli 16.868.674/0001-42 Rejeitado 

6° TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 36328.298/0001-36 Arrematante 

7° MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 •Classificado 

8. 8 R D BRANDÃO EIRELI 23_511.454/0001-22 Classificado 

'9° BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0601-99 Desclassificado 

10. ARGOS LTDA 42.262.411/00001-03 Rejeitado 

' Arrematante: Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

Valor Global 

482.320,00 

508.000,00 

523.773,00 

602.710,00 

670.000,00 

753.649,60 

801.10200 

811.000,00 

812171,00 

3.400.000.00 

LOTE 0005 - ITEM 0001 FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 309 LITROS - 220 VOLTS 
Clazed. Fornecedor CPF/CNPJ Sausolio ' 

1' W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 Desclassificado 

2. BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Desclassificado 

3 TIAGO•VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 38.328.298/0001-36i Arrematante 

Á° MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 

5' J R D BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 

6. A. DONIZETE CA SILVA 08.164.562/0001-57 Classificado 

7' CPX COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 08.480.214/0001-21 Desclassificado 

8° ARGOS LTDA • 42.262.411/0001-03 Rejeitado • 

Arrematante. Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado 

LOTE 0007 - ITEM 0001 MICROFONE COM FIO 
Clautf. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' 

1" W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 Desclassificado 

2° BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Desclassificado 

3° TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 35.328.298/0001-36 Arrematante 

4° MAURICIO & LUANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 

5° ,1 R D BRANDÃO EIRELI 23 511.454/0001-22 Classificado 

Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado. 

LOTE 0008- ITEM 0001 AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS 

Velar Global 

672.000,00 

797.355,00 

820999,50 

855.90500 • 

861.165,66 
. . . 

1.062.950,00 

1.117.500,00 

2.500.000.00 

Valor Global 

797.500,00 

826.874.00 

1.239.570,00 

1.306.863,00 

1.3/6.672,50 

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Elltuacee ' 

10 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319 557/0003-78 Desclassificado 

2° W R C BEZERRA - EPP 10 401 351/0001-68 Desclassificado 

p A autenticidade do documento pode ser verificada no site hdp://validaarguivo.portaldecompraspublicas.corn.br 
S Documento gerado eletronicamente no Portai de Compras Públicas em 18/10/2021 às 10.38.57. 
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Valor Global 

4.138.200 00 

4.139.500,00 



Processo: 2 '2 20
Folha: 
Rubrica:

3° VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA 39.232.093/0001-15 Desclassificado 4.553.687,50 

4° AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA 77.853.083/0003-58 Desclassificado - 5.396,400,00 
TECNICA EIRELI 

5° BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 33.330.526/0001-99 Desclassificado 5.901.300,00 

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 38.328,298/0001-36 . Arrematante 6.424.298,00 

7° MAURICIO & LIJANA LTDA 25.329.948/0001-16 Classificado 6.656.047,00 

8. J R D BRANDÃO EIRELI 23511.454/0001-22 Classificado 6.691.690,00 

9' ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Desclassificado 8.856.700,00 

10. ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 Rejeitado 14_500.000,00 

' Arrematante; Desclassifcado Inabilitado, Classifcado e Rejeitada 

Chat 
Data Apelido Frase 

01e10/2021 - 14.00.36 Pregoeiro Boa tarae 

01/10/2021 - 14:0113 Pregoeiro Iniciaremos a análise das propostas 

01/10/2021 - 14-01:15 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

01/10/2021 - 14:12.48 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1110000,00 cancelada pela pregoeiro. 

01/10/2021 - 1412:48 Sistema Motivo- 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11 5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 09.2364% 
*PROPOSTA REJEITADA CONFORME 'TEM 68 1.00 EDITAL VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 
(SESSENTA) DIAS. 

01/10/2021 - 14:13-15 Sistema Glote 0001 teve uma proposta de RS 1025000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:13-15 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 56,2787% 

01/10/2021 - 14:13:35 Sistema O lote 0001 teve urna proposta de R$ 1349730.00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14-13:35 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 105,7893% 

01110/2021 - 141403 Sistema O late 000/ teve uma proposta de R$ 1526000,00 cancelada pelo pregoeiro 

01/10/2021 - 14:14:03 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 132,5647% 

01/10/2021 - 14:16-37 Sistema Glote 0001 teve uma proposta de R$ 2700000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:16:37 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 311,6609% 

01/10/2021 - 1417:08 Sistema O lote 0003 teve uma proposta de R$ 670000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:17:08 Sistema Motivo. *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8,1.00 EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

01/1012021 - 14:17.35 Sistema O lote 0003 teve urna proposta de R$ 3400000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:17.35 Sistema Motivo. *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11 5 DO EDITAL. PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 318,3668% 

01/10/2021 - 14:18:39 Sistema O lote 0004 teve uma proposta de R$ 80000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:15,39 Sistema Motivo. *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 68 1 DO EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

01/10/2021 - 14:19:14 Sistema Glote 0005 teve uma proposta de R$ 2500000.00 cancelada pelo pregoeiro 

01/10/2021 - 14.19.14 Sistema Motivo- *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 1891173% 

01/10/2021 - 14:19.42 Sistema Glote 0006 teve uma proposta de R$ 7000000,00 cancelada pelo pregoeiro 

01/10/2021 - 14:19:42 Sistema Motivo. *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 1.270,4428% 

01/1012021 - 14:20:11 Sistema O lote 0008 teve uma proposta de R$ 14500000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

01/10/2021 - 14:20:11 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 115,3184% 

01/10/2021 - 14-32:41 Sistema As propostas foram analisadas co processo foi aberto 

01/10/2021 - 14.32.41 Sistema Conforme Art 32 da 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, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública. 

01/10/2021 - 14.32:41 

01/10/2021 - 1432:41 

Sistema 

Sistema 

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0.01. Se o lance for inferior ao limite minimo, o intervalo será 
desconsiderado, 

Conforme o artigo 2° da instrução normativa n°3 de 4 de outubro de 2013:0 intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser infenor a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

01/10/2021 - 14:32:49 Sistema O late 0001 foi aberto pelo pregoeiro 

01110/2021 - 14.32:49 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela C 123/2006 em sua disputa 

01r10;2021 - 14:33:08 Sistema O lote.0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

01/1012021 - 14:33-08 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadat.pela LC423/2006 em sua disputa 

reide! de A autenticidade do documento pode ser venficada no sito lettp avalidaarquivo.portaldecompraspublicas cern br 
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01/10/2021 - 143412 Sistema 

01/10/2021 - 14:34:12 Sistema 

01/10/2021 - 14:4249 Sistema 

01/10/2021 - 14:43:10 Sistema 

01/10/2021 - 14:4413 Sistema 

01/10/2021 - 14:45:35 Sistema 

01/10/2021 - 14:45:35 Sistema 

01/10r2021 - 14:45:45 Sistema 

01110/2021 - 14:45:45 Sistema 

01/10/2021 - 14:45:53 Sistema 

01/10/2021 - 14:45:53 Sistema 

01/10/2021 -14:46:06 Sistema 

01/10/2021 - 14:46:06 Sistema 

01/10/2021 - 1446:52 Sistema 

01/10/2021 - 14:46:52 Sistema 

01/10/2021 - 14:55:35 Sistema 

01/10/2021 - 1455:47 Sistema 

01/10/2021 - 14:55:53 Sistema 

01/10/2021 . 14:5(3:35 Sistema 

01/10/2021 - 150313 Sistema 

01/10/2021 - 15:03:1a Sistema 

01/10/2021 - 15.08.14 Sistema 

01/10/2021 - 1508:14 Sistema 

01/10/2021 - 15:0905 Sistema 

01/10/2021 - 15:09:05 Sistema 

0110/2021 - 15:09:05 Sistema 

01'10/2021 - 15:09:05 Sistema 

01/10/2021 - 15:09:05 Sistema 

01/10/2021 - 15:09:05 Sistema 

01/10/2021 - 15:09:05 Sistema 

01/10/2021 - 15.09.05 Sistema 

01/1012021 - 16:10:41 Sistema 

01/10/2021 - 16:10:41 Sistema 

07/10/2021 - 10:02:45 Sistema 

07110/2021 - 10:02.45 Sistema 

07/10/2021 - 10:4553 Sistema 

07/10/2021 - 10:45:53 Sistema 

07/10/2021 - 10.45.53 

07/10/2021 - 1045:53 

07/10/2021 - 11:01:25 

07/10/2021 - 11.01:25 

07/1012021 - 11:01.25 

07/10/2021 - 11:01:25 

07/10/2021 - 11:20.48 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Processo: 2 c54 
Folha: 
Rubric • 

O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0003 tara 'empresas beneficiadas pela LC 

O lote 0001 foi encerrado. 

O lote 0002 foi encerrado. 

O lote 0003 foi encerrado. 

O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 

O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 

O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0006 tem empresas beneficiadas peia LC 

O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 

O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro. 

O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 

O lote 0004 foi encerrado. 

O lote 0005 foi encerrada 

O lote 0006 foi encerrado. 

O lote 0007 foi encerrada. 

0 iote 0008 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 
123/2006. 

123/2006 em sua disputa. 

123/2006 em sua disputa. 

123/2006 em sua disputa. 

123/2006 em sua disputa. 

123/2006 em sua disputa 

123/2006 em sua disputa. 

O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4.139.500.00 pode dar um lance de desempate pela LC 
123/2006 para atole 0008 até 01/10/2021 as 15:08:13. 

O lote 0008 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006. 

O lote 0008 foi encerrado. 

O lote 0001 teve eorrie arrematante SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - EPP/SS com valor total 
de R$ 466.250,50 

O lote 0002 teve Como arrematante W16 C BEZERRA - EPP - EPP/SS com valor total de R$ 142.500,00 

O lote 0003 teve corno arrematante CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com valor total de R$ 
482.320,00. 

O lote 0004 teve como arrematante W R C BEZERRA -EPP - EPP/SS com valor total de R$ 32 000.00. 

O lote 0005 teve corno arrematante W R C BEZERRA - EPP - EPP/SS com valor total de R$ 672.000,00. 

O lote 0006 teve como arrematante BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - Ltda'Eirell com valor total 
de R$ 406.616,50. 

O lote 0007 teve como arrematante W R C BEZERRA - EPP - EPP/SS com valor total de R$ 797.500,00. 

O lote 0008 teve como arrematante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - LtdalEireli com valor total de R$ 
4.138.200,00 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: SUSPENDER PROCESSO, DAREMOS CONTINUIDADE DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 AS 10:00 
1-IS. 

A sessão foi reaberta:pelo pregoeiro-

Motivo: Continuidade do processo 

O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado no processo. 

Motivo. Descurnprimento soltem: 6,10.   a proposta de preços inicial aos documentos 
de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas', apresentem irregularidades e dificultem o andamento do 
Processo Licitatorip que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prezo previsto de 
Impugnação conforme o art 24 do Decreto 10024/19 

O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem como novo arrematante Comercial Vanguardeira Eireli ME com valor total de R$ 547.354,20 

O fornecedor Comercial Vanguardeira Eirell ME foiiinabilitado no processo. 

Motivoi Descamei:mento ao Item: 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pele.Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade ( não anexada) 6 10 

a proposta de preç,os inidal sus docurnentos de habilitação deverão ser 
anexados Concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas, apresentem irregdaridades, e dificultem o andamento do Processo Liatatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazoprevisto de Impugnação conforme o art. 
24 do Decreto 10024/19 

O fornecedor Cornercial Vanguardeira Eireli ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem cano novo arrematante VV R C BEZERRA - EPP com valor total de R$ 563.800,00. 

O fornecedor W R C EiF7PRRA EPP foi inabilitado no processo, 
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Procsso:
Folha. DeA 
Rubrica: 

07/10/2021 - 11.20:48 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 6.2: 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 E 6.1   a 
proposta de preços iniciei e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da 
proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes 
que não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatodo, que discordem das Cláusulas e normas do 
Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19 

O fornecedor IN R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem como novo arrematante T iAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de Rã 624.850,00. 

07/10/2021 - 11:20:48 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

07/10/2021 - 11.20'48 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 208.700,00 

07/10/2021 - 11.20:48 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 

07/100021 -11:2048 Sistema O lote 0004 tem como novo arrematante BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELi com valor total de R$ 
52.848,00. 

07/10/2021 - 11'20-48 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

07/10/2021 - 11:20:48 Sistema O lote 0005 tem como novo arrematante BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI com valor total de R$ 
797.355,00 

07/10/2021 - 11:2048 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro 

07/10/2021 - 11:20:48 Sistema Glote 0007 tem como novo arrematante BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI com valor total de R$ 
826.874,00 

07/10/2021 - 1129'05 Sistema O fornecedor CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELl foi inabilitado no processo 

07/10/2021 - 11:29:05 Sistema Motivo: Descumprimento ao item. 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de validade ( não anexada) 6.10 

  a proposta de preços iniciai e os documentos de habilitação deverão ser 
anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser 
assinadas 'digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e Integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatorio, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 
24 do Decreto 10024/19 • 

07/10/2021 - 1:29:05 Sistema ó fornecedor CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para 04ote 0003 pelo pregoeiro, 

07/10/2021 - 11:29:05 Sistema O lote 0003 tem como novrearrematante ESCOLLAR IND DE MOVEIS com valor total de R$ 602 710,00. 

07/10/2021 - 11'58:53 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS foi inabilitado no processo. 

07110/2021 - 11:58:53 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS (TENS. 6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
Integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatorio, 
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme ó 
art. 24 do Decreto 10024/19 

07/100021 - 11'58:53 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 
. . 

07/10/2921 - 11:58:53 Sistema O lote 0003 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 763.649,60. 

07/10/2021 -12:09:54 Sistema O forheeecior BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

07/1012021 - 1209-04 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatorio, 
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o 
art 24 do Decreto 10024/19 

07/10/2021 - 12:09.04 Sistema O fornecedor BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro 

07/10/2021 - 12:09:04 Sistema O lote 0004 tem como novo arrematante TIAGO tillEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de Rã 76.600,00 

07/10/2021 - 12:0904 Sistema O fornecedor BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

07/10/2021 - 11 20.48 Sistema 

07/10/2021 - 11:20:48 Sistema 

07/10/2021 - 12:09.04 Sistema O lote 0005 tern corno novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 820.999,50. 

07/10/2021 - 12:09:04 Sistema O fornecedor BE DISTRiBUiDORA DE PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0006 pelo pregoeiro 

07/10/2021 - 12.09:64 Sisterta Glote 0006 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 476 960,00 

07/10/2021 - 12:0904 Sistema O fdrnecedor BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro. 

07/10/2021 - 12:09:04 Sistema Mote 0007 tem ZOITIÓ novo arrernatante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 1.239 570 00 

07/10/2021 - 12:2013 Sistema O fornecedor DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi inabilitado no processo 

07/10/2021 - 12:26:13 Sistema Motivo: Descumprimento aos itens. 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor, Obedecendo ao prazo de validade ( não anexada) f) Certidão 
Simplificada expedida peia Junta Comercial de Origem da Licitante. dentro do exercido em vigor 
obedecendo ao prazo de validade. t não anexada) 610   a proposta de preços 
aliciai nos documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro àa proposta no 
sistema. as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 611. Serão inabilitadas lidtantes que não 
atenderem às e>dgêndas do presente Edital e seus Anexos, sejam dmissas, apresentem irregulandades, e 
dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do EcliMI, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conformem (CONTINUA) 

07/10/2021 - 12,25.13 Sistema (CONT. 1) o art. 24 do Decreto 10024/19 

O fornecedor DENTECK AR CONDIClONADO LTDA foi inabilitado para o lote 0008 peio pregoeiro. 0711012021 - 12:2613 Sistema 
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ProcuSSO' 
Folha 
Rubrica. 

07/10/2021 - 12:26:13 Sistema O lote 0008 tem como novo arrematante VR SERVIÇOS & COMERCIO LTD valor total de R$ 
4.553.687,50. 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado no processo. 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 6.11 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos 
prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados 
de sua expedição. 6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através 
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão 
inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatario que discordem das Cláusulas 
e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado para o lote 0001 peio 
pregoeiro, 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema O lote 0001 tem corno novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de R$ 650.770,00. 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema O fornecedor 1 IAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado para o lote 0002 pelo 
pregoeiro. 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema Glote 0002 tem como novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de R$ 227.000,00 

07/10/2021 - 14:24:55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado para o lote 0003 pelo 
pregoeiro. 

07/10/2021 - 14:24.55 Sistema 0101v 0003 tem como novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de RS 801.102,00. 

07/10/2021 - 14:2455 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabildado para o lote 0004 pelo 
pregoeiro 

07/10/2021 -14 24.55 Sistema O lote 0004 tem como novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de R$ 80000,00. 

0711012021 - 14:24.55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado para o lote 0005 pelo 
pregoeiro. 

07/10/2021 - 14:2455 Sistema O lote 0005 tem como novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de R$ 855.905,00. 

07/10/2021 - 14.24.55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi inabilitado para o lote 0006 pelo 
pregoeiro. 

07/10/2021 - 14:245 Sistema O lote 0006 tem corno novo arrematante MAURICIO & LUANA LTDA com valor total de R$ 500.36250. 

0/000021 - 14:24-55 Sistema O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi mobilIado para o lote 0007 pelo 
pregoeiro 

07110/2021 14:24:55 Sistema Glote 0007 tem como novo arrematante MAURICIO & -LUANA LTDA com valor total da R$ 1.306.863.00. 

07/10/2021 - 14:54:14 Sistema O fornecedor VR SERVIÇOS a, COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo. 

07/10/2021 - 14:34:14 Sistema 

07/10/2021 14:34:14 Sistema 

07/10/2021 - 14:34:14 Sistema 

07/10/2021 - 14:43:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:43:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:43:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:45:03 Sistema 

07/10/2021 - 14:45:03 Sistema 

07/10/2021 - 14:45:37 Sistema 

07/10/2021 - 14:45:37 Sistema 

07/10/2021 14:45:37 Sistema 

07/1012021 - 14:46:03 Sistema 

07/10/2021 - 14.46:03 Sistema 

07/10/2021 - 14:46:63 Sistema 

07/10/2021 - 14:46:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:46:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:46:46 Sistema 

07/10/2021 - 14-47:11 Sistema 

07/10/2021 - 14:47:11 Sistema 

07/10/2021 - 1447:11 Sistema 

07/10/2021 - 14:47:34 Sistema 

Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS- 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7, As certidões valerão nos 
prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias. contados 
de sua expedição 6.10 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através 
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão 
inabilitadas licitantes que não,atenderem às e>dgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatõrio que discordem das Cláusulas 
e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19 

O fornecedor VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA foi inabilitado para o lote 0008 pelo pregoeiro. 

O lote 0008 tem como novo arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI com 
valor total de RS 5.396.400,00. 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 
0007 

Motivo' OPERAÇÃO EQUIVOCADA. 

01015 9007 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 1 239 570 00 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reabilitado elo pregoeiro para -o lote 
0008 

Motivo: INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES :rei reabilitado 'pelo pregoeiro, para o lote 
0001 

Motivo INABILITAÇAO EQUIVOCADA 

O lote 0001 tem corno novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 624.850,00. 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 
0002 

Motivo. INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

O lote 0002 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 208.700,00 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi re bibtado pelo pregoeiro para o lote 

Motivo' INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

O lote 0003 tem corno novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 753.649,60. • 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reanntado pelo pregoeiro para o lote 

Motivo: INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

O lote 0004 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 76.600,00. : • • 1

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 
0005 - 
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• 

07/10/2021 - 14:47:34 Sistema 

07/10/2021 - 14:47:34 Sistema 

07/10/2021 - 14:4803 Sistema 

07/10/2021 - 14:48:03 Sistema 

07/10/2021 - 14:48:03 Sistema 

07/10/2021 - 14:50:15 Sistema 

Processo-
Folha: 
Rubnca:_ 

Motivo: INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

s-4 /2(4ç2

O lote 0005 tara como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 820.999.50. 

O fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 
0006 

Motivo: INABILITAÇÃO EQUIVOCADA 

O lote 0006 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 476 960.00. 

O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI foi inabilitado no processo. 

07/10/2021 - 14:50:15 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de 
Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade ( não anexada) f) 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, 
obedecendo ao prazo de validade. ( não anexada) 6.10. , a proposta de preços 
inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no 
sistema, as declaraçães e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não 
atenderem ás exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e 
dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme... (CONTINUA) 

07/10/2021 - 14:50:15 Sistema (CONT. 1) o art. 24 do Decreto 10024/19 

07110/2021 - 14:50:15 Sistema 

07/10/2021 - 14:50.15 Sistema 

07/10/2021 - 14:52:46 Sistema 

07/10/2021 - 14:52:46 Sistema 

07110/2021 - 14:5359 Sistema 

07/10/2021 - 14:53:59 Sistema 

07/10/2021 - 14:54:52 Sistema 

07/10/2021 - 14:54:52 Sistema 

07/10/2021 - 14:55:24 Sistema 

07110/2021 - 14:55:24 Sistema 

07/10/2021 - 14:55:58 Sistema 

07/10/2021 - 14:55:58 Sistema 

07/10/2021 - 14:56:40 Sistema 

07/10;2021 - 14:56:40 Sistema 

07/10/2021 -14:57:16 Sistema 

07/1012021 - 14:5716 Sistema 

07/10/2021 - 1457:54 Sistema 

07/10/2021 1457:54 Sistema 

07/10/2021 - 14:58:26 Sistema 

07/10/2021 - 1458-26 Sistema 

07/10/2021 - 1450:07 Sistema 

07/10/2021 - 14:59:07 Sistema 

07/10/2021 - 14:59:44 Sistema 

07/10/2021 - 14:59:44 Sistema 

07/10/2021 - 15:00:21 Sistema 

07/10/2021 - 160021 Sistema 

07/10/2021 - 15:00:53 Sistema 

07/10/2021 - 160053 Sistema 

07/10/2021 - 15:01:30 Sistema 

07/10/2021 - 15:01:30 Sistema 

07/10/2021 - 1501:34 Sistema 

07/10/2021 - 15:01:34 Sistema 

07/10/2021 - 150216 Sistema 

07/10/2021 - 15:0215 Sistema 

07/10/2021 - 15:02:47 Sistema 

07/1012021 - 15:02:47 Sistema 

07/10/2021 - 1621:45 Sistema 

07/10/2021 - 17:06:28 Sistema 

07/10/2021 - 17:06:28 Sistema 

08/10/2021 - 08:00:01 Sistema 

08/10/2021 - 08:00:01 Sistema 

O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI foi inabilitado para o lote 0008 pelo 
pregoeiro. 

O lote 0008 tem como novo arrematante TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES com valor total 
de R$ 6.424.298.00. 

Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é ate ás 15:20 do dia 07/10/2021. 

Motivo aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é ate às 16.57 do dia 07/10/2021. 

Motivo: proposta negaciada 

Foi aberta negociação para o lote 0002 O prazo é até às 15:22 do dia 07/10/2021. 

Motivo, aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0002 O prazo de envio é até às 16:57 do dia 07/10/2021. 

Motivo: solicitamos proposta negociada 

Foi aberta'negociação para o lote 0003.0 prazo é até ás 15.23 do dia 07/10/2021. ' 

Motivai aberta negociação 

Foram solicitadas diligencias para G lote 0003. O prazo de envio é ate às 16:58 do dia,07/10 

Motivo. solicitamos proposta negociada 

FOI aberta negociação para o lote 0604. O prazo é até às 1524 do dia 07/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0004.0 prazo de envio e até às 16:58 do dia 07/10/2021. 

MotiVo: solicitamoC propoSta negociada 

Foi aberta negociação para o lote 0005.0 prazo é até às 15:29 do dia 07/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:59 do dia 07/10/2021. 

Motivo. solicitamos próposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0006. aprazo é até às 15:28 do dia 07/10/2021. 

Motivo: abera negociação 

Foram solicitadas diligências para aloje 0000.0 prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/10/2021. 

Motivo. solicitamos proposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é at s 15:28 do dia 07/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 00070 prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/10/2021 

Motivo: solicitamos proposta readequada 

Foram solicitadas diligências para o lota 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/10/2021 

Motivo: solicitamos proposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até as 15:28 do dia 07/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lota 0008. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 07/10/2021. 

Motivo: solicitamos proposta readequada 

A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo. 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro 

Motivo. Sessão suspensa, reabertura programada para o dia 08110/2021 as 08:00 

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

Motivo: Continuação do Certame 
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08/10/2021 - 08:00:16 Sistema 

08/10/2021 -06:00:16 Sistema 

08/10/2021 - 08:00:16 Sistema 

08/10/2021 - 0800:16 Sistema 

08/10/2021 - 08.00:16 Sistema 

08/10/2021 - 08:00:16 Sistema 

08/10/2021 - 0800:16 Sistema 

08/10/2021 - 0800:16 Sistema 

Processo: '2 2./ 
Folhp 
Rubrica: 

Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEI 
GONCALVES. 

LVA RIBEIRO 

Para o late 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0006 foi habilitado e dee/arado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 
GONCALVES. 

20'2, I 

08/10/2021 - 08:00:32 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/10/2021 às 0830. 

08/10/2021 - 08:12:15 Sistema O fornecedor VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 
0008. 

06/10/2021 - 1458:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0008. 

08/10/2021 - 14:58:24 Sistema intenção: Informo intenção de recurso a certa da nossa inabilitação, por certidão simplificada e especifica 
vencidas, uma nora que varies licitante foram inabilitados pela NAO APRESENTAÇA0(diferentemente das 
mesmas) das certidões Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no Art. 
28 da lei 8666/93 ( mesmo assim anexamos as duas certidões). Temos também a jurisprudência: Acórdão 
7856/2012 .a• 2. Câmara Relator Ministro Aroldo CedrazjAciardão 1778/2015— Flanado -- Relator Ministro 
Benjamin Zymler,Acárdão de Relação 1784/2016— 1. Câmarajulgamento TC 004.928/2012-1. Diante do 
exposto se for de força do edital temos certidões atualizadas, e de força da lei e jusrisprudência peço nossa 
habilitação. ' ' 

08/10/2021 - 14:5824 Sistema Justificativa; A empresa não cumpriu com a normas do edital descumprindo assim os.itens.6.1.1 e) e 6.1.1 f) 
pus se certidões hão estão de acordo com o item 6.7. , também descumpriu o item 6.10 eleve prazo de até 
3 dias úteis antes da data de realização do certame para discorda de qual exigência do Editai e não o fez, de 
acordo como ,i.W m 21.5 do Edital: As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÂO do Edital 
ne limo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem dó presente certame automaticamente 
estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Declaração do Anexo 
6/ do Editai_ - , • . 

08110/2021 - 14:58:44 Pregoeiro Agradecemos a todos pela participação. 

08/10/2021 -1601:12 Pregoeiro o processo -será enviado para adjudicação ressaltamos que qualquer ato julgado por esta confissão e por 
. . . . . . . . . 

este Pregoeiro poderá ser revertido pelo o Ordenador de Despesas no momento da sua Homologação. 

08/1012021 - 15:01:20 Sistema 

13/10/2021 - 07:57:39 Sistema 

13/10/2021 -07:5747 Sistema 

13/10/2021 -07:57:56 Sistema 

13/10/2021 - 07:58:04 Sistema 

13/1012021 - 07:58:14 Sistema 

13/10/2021 - 07:58:24 Sistema 

13/10/2021 - 07:58:35 Sistema 

13/10/2021 - 07:58:43 Sistema 

14/10/2021 - 08:35:24 Sistema 

14/10/2021 - 0835:50 Sistema 

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

O lote 0001 for adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

O lote 0002 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

O lote 0003 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

O lote 0004 loi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

O lote 0005 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

O lote 0006 fai adjudtçado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

O lote 0007 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

O lote 0008 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Glote 0001 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO 

Á data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 15/10/2021 às 
18.00 

14/10/2021 - 08:36.02 Sistema O lote 0002 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO. 

14/10/2021 - 083616 Sistema A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0002 foi definida pelo para 15110/2021 às 
18.00. 

14/10/2021 - 08:3638 Sistema O lote 0003 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO. 

14/10/2021 - 08:36:53 Sistema A data limite para participação no cadastre de reserva do lote 0003 foi definida pelo para 15/10/2021 às 
18:00. 

14/10/2021 - 083655 Sistema A plata limite para Participação no cadastro de reserva do lote 0003 foi definida pelo para 15/10/2021 às 
1800 

14/10/2021 - 08:37:55 Sistema Glote 0004 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO. 

14/10/2021 - 0038'06 Sistema A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0004 foi definida pelo pera 15/10/2021 as 
18.00. 

14/10/2021 - 08'38:18 Sistema O lote 0005 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO 

14/10/2021 - 08:38:29 Sistema A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0005 foi definida pelo para 15/10/2021 às 
18:00. 

14/10/2021 - 08.38.46 Sistema O lote 0006 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO. 
• • • , 

14/10/2021 - 08:38:56 Sistema A data limite parapartiapação no cadastro de reserva do lote 0006loi definida pelo para 15/10/2021 às 
18:00. 

O lote 0007 foi homologado por CLÁUDIO ROpRIGUES ESÇORCIO 

A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0007 foi definida pelo para 15/10/2021 às 
18:00. 

O lote 0008 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO. 

14/10/2021 - 08:39:08 Sistema 

14/1012021 - 08:3524 Sistema 

14/10/2021 - 08:3634 Sistema 
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Processo: Z-e2"ze 5-}/ 2-62
Folha: 
Rubrica:._ 

14/10/2021 - 08:39:47 Sistema 

14/10/2021 - 09:44:42 Sistema 

14/10/2021 - 094449 Sistema 

14/10/2021 - 09:45:13 Sistema 

14/10/2021 - 09:4521 Sistema 

14/10/2021 - 09:45:28 Sistema 

14/10/2021 - 09:46:39 Sistema 

14/10/2021 - 09:46:45 Sistema 

14/10/2021 - 09:47:06 Sistema 

14/10/2021 - 14:49:36 Sistema 

A data limite para parácipaçáo no cadastro de reserva do lote 0008 foi definida pelo paf 15/,10/2021 às 
18:00. 

A empresa J R O BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0001. 

A empresa J R D BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva da lote 0002. 

A empresa J R ID BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0003. 

A empresa R O BRANDÃO BREU aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0004. 

A empresa J R D BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0005. 

A empresa J R D BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0006. 

A empresa j R D BRANDÃO EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0007. 

A empresa J R D BRANDÃO BREU aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0008_ 

A empresa MAURICIO & LUANA LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do lote 0001. 

tok w

ADRIA E SILVA ARAÚJO SOUSA 

Apoio 

AD 'ARDO SANTO UZ 

Apoio 
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