
Proces o: 2(P2 Or7 5°9 ?c)  7 ( 
Folha: 
Rubricai 

30.109/2021 - 14:53:28 1.82300 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:15:23 1.315,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 15:47:33 1 345,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/0912021 - 16:31:04 1.330,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:01:28 950.00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

1 

01/10/2021 - 10:24:12 1.000,00 (proposta) 16_868.674/0001-42 - Dipar Ferragens - 
Eireli 

01/10/2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42,262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 1211:44 1.073,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 125732 1 530,00 (proposta) 08.486 214/0001-21 CPX COMERCIO 
E SERVICOS BREU 

01/10/2021 - 14:35:27 

01/10/2021 - 14:40:11 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'T S 
6.10.   as dédiaraçdes 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 mit, 24 do Decreto 
10024119 07/10/202112:09:04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 E 
6.10.  , a proposta de 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 
Licitateirio, 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 112048 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1 DO 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
318,3668% 

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 integridade. 

6,11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
etagências 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 Descurnprimento ao fiem. 
6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta.Comercial de Origem 
da Licitante, dentro do e.xercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
6 10 . . . . . . a proposta de preços inic;a1 e os 
documeatos de habiitação 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 AnexeS, sejam ornissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem •c. 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 11.29.05 

816.60 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descumprimento ao item: 
E SERVICOS EIREL1 8.1.1 e) CertioãoEspedrica expedida pela Junta Comerciatde 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 cisterna, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11 Serão inabilitarias licitantes que não-atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem cr andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Cláusulas enormes do Editei estando 
fora 00 prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:29.05 

1 640,70 331330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. . 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6;10.   as declarações e proposta inicial 
EIREL1 deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

donferir 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 12:09:04 

LOTE 0003 - ITEM 0005 - FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO 

portar de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
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Zc 2 ( 
proces°--
Fokba 
Rubric 

C-7/2-0 21 

Data 

29/09/2021 - 09:55:33 

Valor CNPJ 

2.067,20 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SI/AR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

30/09/2021 -14:53.26 2.979,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 1515:38 3.120,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30109/2021 - 15:47:52 3.376,65 (proposta) 23.511 454/0001-22 - J E D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09r2021 - 16:51:21 3.325,70 (proposta) 26329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18.02.01 2.350,00 (proposta) 10401.351/0001-68 - )Ai./ R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 10:27:22 3.000,00 (proposta) 16.868.674/0001-42 - 0/par Ferragens - 
Eireli 

01/10/2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:11:44 2,8 0,00 (proposta) 30,177538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 12:57.32 4.137,00 (proposta) 05486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SER VICOS BREU 

01/10/2021 - 14:35:34 2,207,00 08 456 214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Situação Osaid 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
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 1045:53 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   as deciarações 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 
10024/19 07/10/2021 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 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 inabiliãdas 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 07/10/202111.20:48 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME lTEM 8 8.1 DO 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11:500 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
3183666% 

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 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 
Lioitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202111:58.53 

Cancelado - Descurnprimento 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 inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registre 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 rão 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 conformeo art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:29:05 

Cancelado - Descumprimenta ao item. 
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) 
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 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos adem omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Procesao 
Lidtatorie, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de tmpugnação conforme o ah 24d0 Decreto 
10024/19 07/10/2021 11 29:05 

lei portei! da A autenticidade do documento pode ser verificada no site hap://validaarquivo.portaldecornpraspublicas,combr 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 às 10:38:57. 
pugucAs Código verificador: 161980 



01/10/2021 - 14:40:20 

Process   
Folha: 
Rubrica: 

2.681,10 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado DESCUMPRIMENTO OS 14 NS. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10   as d ereções e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalment atr és de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e ntegridade. 

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 12:09:04 

01/10/2021 -14:4105 2.999,99 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0003 - ITEM 0006 - FOGÃO INDUSTRIAI_ C/04 BOCAS SEM FORNO 

Data Valor CNN &tinção 

29/09/2021 - 09.55.33 1.408,00 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitente ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitairnente 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 07/10/202110:45:53 

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. 

30/09/2021 - 145325 2.979,00 (proposta) 33:330_526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 5:15:50 2.336,00 (proposta) 38 328 298/0001-36 TIAGO VIEIRA 
.DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 15:48:09 2.422,70 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J PC BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:33:32 2.400.00 (proposta) 25'329.948/0001-16 - MAURICIO ai 
LUANA LTDA 

30/0912021 - 18:02:33 1 550,00 (proposta) 16401.361/000168 W R d-BEiRRÁ 
- EPP 

01/10/2021 - 10:28:24 2.000,00 (proposta) 16.868.674/0001-42 - Dipar Ferragens - 
Eireli 

01/10/2021 - :42:37 10 000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:11:44 1791,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 1257:32 2.367,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICE:5 CREU 

6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificurtern o armamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 1209:04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cencáado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2, 6.3, 6.4: 6.5, 5.6E 
6.10.   a proposta de preços iddal e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da pnaposta 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, 
?presenteai 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 11:2048 

Cancelado - 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8 1 DO 
EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

Cencerado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM .11.5 DO 
EDITAL PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
318 3668 `ta 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO-AOS ÍTENS. 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fofa do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 1158.53 

Cancelado - 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 
validede ( não anexada) 
6,10. .. .. . .. .. . ... a proposta de preços inidal 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 
Licitatono, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstoide Impugnação conforme o are 24 do Decreto 
19024/19 07/10/2021 11:29-05 

poro de A autenticidade do documento pode ser verificada no cite http://validaarquivo.portáldecormaratpubl 
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01/10/2021 - 14:35:42 

01/10/2021 - 14:40:28 

01/10/2021 - 14:41:31 

1.263,00 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

2,681,10 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

Proces o. 7-641
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - Descurnprimento ao item: 
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) 
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 11:29:05 

5,1/40 Z/ 

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 a art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 12:09:04 

2.300,00 38_328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0003 - ITEM 0007 - FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO 
Data 

29/09/2021 - 09:55:33 

30/09/2021 - 14:53:24 7.332,00 (proposta) 33.330 526/0001.:99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 1617:51 4.099,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30109/2021 - 15:48:22. 4.199,00 (proposta) 23.511.464/0001-22 J R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:34:07 4,125,10 (propOs a) 25:329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:0302 2.550,00 (proposta) 16..401.35110001-68 - 1/1 R C BEZERRA 
- EPP 

Valor CNP.) Situação 

2.654.40 (proposta) 41.488 339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento soltem: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10   a proposta de preços inicial sus 

documentos de habilitação deverão ser anexados eoncomitante 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 iicitantes 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 10:45:53 

Cancelado - DESCUMPRIMENT O AOS TENS. 
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 
exigendas do presente Edital e seus Anexos, sejarn omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licita/brio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
16024/19 07/10/2021 12:09:04 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2 6.3, 6.4, 6.5; 6.6 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 inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
confenr aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lícitatorio, que discordem das Cláusulas e normas ao Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:20:48 

01 /1 D/2021 - 10:30:38 3.000,00 (proposta) 16868.674/0001-42 - Dipar Ferragens - Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
Eireli EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 'SESSENTA) DIAS. 

01/10/2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42.262.41110001-03 - ARGOS LTDA Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11 5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
31ã,3688% 

01/10/2021 - 12:11:43 3.300,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOL/AR IND Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
DE MOVEIS 6.10:  , as declarações e proposta miciai 

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 11:58:53 

Pág.pa ;1.-2 
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• 

01/10/2021 - 12:57:32 

01/10/2021 - 1435:49 

01/10/2021 - /4.40.36 

Proces o: 
Folha: 
Rubrica: 

4.914,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descumprimento soltem' 
E SERVICOS EIRELI 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Ji4ita çdrnsrcial de Origem 

da Licitante, dentro do exercido em vigor. obàde6endo 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. 

ico 5 )77 (32 / 

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 1129:05 

2.621,00 08.486.21410001-21 - CPX COMERCi0 Cancelado - Descurnprimento ao item: 
E SER VICOS EIRELI 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) 
6.10.   a proposta de preços inicial nos 
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 Mexas, 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 
10024/19 07/10/2021 11:2905 

6.598,80 33.330526/0001-99 - 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 Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificuitem o andamento do Processo 
natatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1.9:07/10/2021 12-09.04 

01(10/2021 - 14:41:53 4.050,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido-
DA SILVA RiBEIRO GONCALVES 

LOTE 0003 - ITEM 0008 - FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS SEM FORNO 
Date 

29/09/2021 - 09:55:33 

30/09/2021 - 14.53.24 7.332.00 (proposta) 33.330 526/0001-99 BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:1810 3.27600 (proposta) 38.328.298/0001,-36 - TIAQO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

3010912021 - 1549:26 3.525.40 {proposta) 23.511.454/0001.22 J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:34:23 3.500,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

. . 
30/09/2021 - 18:03:29 1.950.00 (proposta) 10.401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 

- EPP 

Valor CNPJ Situação 

2.099,20 (proposta) 41 488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprirnento ao item. 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME é 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 atravês de assinatura d,gital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

. 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 1045:53 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ¡TENS 
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 reão atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
natatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fera do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/1012021 12.09.04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENlS: 
6.2; 6.3; é 4, 6.5; 6.66 
610   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no ais/ema. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

1):1 . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lititatorio. 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 
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COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 às 1038-57. 

PÚBLICAS Código verificador. 161500 



01/10/2021 - 10:31:51 2.000,00 (proposta) 16.868.674/0001-42 - 0/par Ferragens - 
Eireli 

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

01/10/2021 - 12:11:43 2.360,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 12:67:32 3.147,00 (proposta) 08,486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

01/10/2021 - 14.36.00 

01/10/2021 - 1440:44 

01/19/2021 - 14:42:09 

1.679,00 08.486214(0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

2 598,80 31330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

3.145,00 38.328.298/0001-35 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Proces 
Folha: 
Rubric 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONE EM 8.81.00 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERILR 80 ESSENTA) DIAS 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONE E ITEM 11.5 DO 
EDITAL PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
318,3668 % 

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 11:58:53 

Cancelado - 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 inicial nos 
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 
10024/1907/1.0/2021 11:29.05 

Cancelado - Descumonmento ao item' 
61.1 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 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 
10024/1907/10/2021 11.29:05 

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

611. Serão inabilitadas icitantes que não atenderem as 
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 ar!. 24 doiDecreto 
10024/19 07/1012021 12:09:04 

Válido 

LOTE 0004 - ITEM 0001 - LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS BOLT 
Data V8101 CNN 

30/0912021 - 14:53:23 1,468,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:1839 1.931,50 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/0912021 - 15:49:45 2.005,10 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J 80 BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:35:41 2.000,00 (proposta) 25329.948/0001-16 - MA.URICIO & 
LUANA LTDA 

&tinção 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ¡TENS' 
6.13,   as declarações e proposta inicia! 
deverão Ser assinadas digitalmente através da assinatura digitai, para 
Conferir arpe mesmos autentiddede 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 dó Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas de Edital, estando 
fora do prazo previsto cié Impugnação conforme o art. 2.4 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

Valido 

Válido 

Válido 
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Proces
Fo tf T
Rubrica'. 

30/0912021 - 18:04:11 800.00 (proposta) 1O.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 1032:53 

01/10/2021 - 14:46:42 

01/10/2021 - 14:4709 

2.000,00 (proposta) 16.868.674/0001-42 - Dipar Ferragens - 
Eireli 

1.321,20 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2:6.3; 6.4:6.5; 6.6 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 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 
10024/19 07/10/2021 11:20:48 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.00 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

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 
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 126904 

1.915,00 38.328.29810001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0005 - ITEM 0001 - FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 309 LITROS - 220 VOLTS 
Data Valor CHIN Situação 

30/09/2021 - 14:11:08 4.399,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA 
SILVA 

Válido;

30/09/2021 - 14:53:22 2.950.00 (proposta) 33.330 526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
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 
Licttatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202112:09:04 

30/0912021 - 15:19:38 3240,00 (proposta) 38 328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Válido 

30/09(2021 - 1550:15 3.290.00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R 0 BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

30/09/2021 - 16:36:55 3.250,00 (proposta) 25,320.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

Válido 

30/09/2021 - 18:0553 3.000,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3. 6.4; 6.5. 6.6 E 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 

01/10/2021 - 11:42:37 

01/10/2021 - 12:57:32 

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 11:20.48 

1000000 (proposta) 42 262.411/0001-03 - ARGOS LTDA Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA C0NFORME1TEM 110 DO ' 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
189,1173% 

4.350,00 (proposta) 08.486 214/0001-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descurnprirnento ad item: 
E SERVICOS EIRELI 6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciarde Origem 

da Licitante. dentro do exercício eni vigor, obedecendo ao prazo de 
alidade') não anexada) ' 

8.10. -  a proposta de preços inicial e os 
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 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéndas 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. 2400 Decreto 
10024/19 07/10/2021 11.29.05 

Pürta de A autenticidade do documento pode ser verificada no sim hltp fivalidaarquive.portaldecornpraspublicas com br 
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01/10/2021 - 14:47:24 

01/10;2021 - 14:4758 

2.655,00 33.330_526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

3.199,99 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Preces 
Folha: 
Rubrice: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.  , as declarações -é- 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 ai. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 12:0904 

Valido 

LOTE 0005 - TEM 0002 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 LITROS - 220 VOLTS 
Data Valor a4p.1 Elltuaçáo 

30/09/2021 - 14:11:43 5.790,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA 
SILVA 

Válido 

30/09/2021 - 14:53:21 4.990,00 (proposta) 33.330_526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

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 

30/09/2021 - 15:19:49 4.255,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Válido 

30/09/2021 - 16:02:32 4.615,50 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R O BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

30/09/2021 - 16:37:25 4.555,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

Válido 

30/09/2021 - 18:07:21 3.990.00 (proposta) 10.401.351/0001-68 -WR C BEZERRA 
- EPP 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,2; 6.3; 6.4: 6.5; 6,6 E 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 

01/10/2021 - 11:4237 

01/1012021 - 12 7 2 

01/10/2021 - 14:47:34 

01/10/2021 - 14:49:09 

10.000,00 (proposta) 42262.411/0001-03 - A,RGOS LTDA 

5.850,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS BREU 

4.491,00 33 330 526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

4.245,00 38 328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

-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. 

6Á 1. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissat, 
adresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Ciáusulas e normas do Edital, estando 
fora dg prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/202111:20:48 

Cancelado - 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
189 1173 er 

Cancelado - Descumprimento ao item. 
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) 

 , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
reigr tro 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação Conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19,07/10/2021 11.29:05 

Canceiado - 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 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 
10024/19 07/10/2021 12.09:04 

Vaiido 

LOTE 0005 - ITEM 0003 - FRIGOBAR 117 LITROS - 220 VOLTS 
Data Valor CNP., 

30/09/2021 - 14:12:26 2.290,00 (proposta) 00.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA 
SILVA 

~ação 

Válido 

ponto dó A autenticidade do documento pode ser verificada no dite http://validaarquivo.portaldecompraspublic 
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30/09/2021 - 14:53:21 1.799,00 (proposta) 33 330 526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:20:02 1.740,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:02:47 1.815,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30109/2021 - 16.37.40 1.799,90 (proposta) 20.329948/0001-16 - MAURICIO 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:07:50 1 350,00 (proposta) 10.401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 11:42:37 

01/10/2021 - 12:57:32 

C1/1012021 - 144927 

01/10/2021 - 14-50-26 

10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

2.550,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SER VICOS EIRELI 

1.735.00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

1.619,10 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
BREU 

Proces 
Folha: 
Rubric9: 

o 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO A ENS: 
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 12:09:04 

Válido 

Válida 

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 conc-omitante 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 prevista de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:20:48 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME !TEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
180,1173% 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6:1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem 
da:Licitante, dentro dó exercido -em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade( não anexada) 

  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 
oonferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
e>dgências 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 prevista de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1902419 07/10/2021:11:29:05 

Válido 

Cancelado.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
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 quer' ão atenderem às 
exiciências do presente Edital e seus Anexas sejam omissas, 
aprese//tem irregularidades, e dificultem o andamento da ProcesSo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas da Edital, estando 
fofa do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
19024/19 07/1012021 12:09:04 

7v? 

LOTE 0005 - ITEM 0004 - REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS - 220 VOLTS 

Data Valor CHPJ 

30/0912021 - 14:13:27 4390,00 (proposta) 06.164.582/0001-57 - A. DONIZETE DA 
SILVA 

30/09/2021 - 14:53:21 3.990,00 (proposta) 33.330.526/0001-99-98 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:20:13 3.639,00 (proposta) 38.328,298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16-03:01 3.751,60 (proposta) 23511.454/0001-22 J R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09!2021 - 16-38-11 3.756,60 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

Situação 

VálIdo 

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. 

E 11 Serão inabilitadas liátantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenMm irregularidades, e dificultem o andamento da Processo 
Ircitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
18024/19 07/10/2021 12.09.04 

V ali d 

Válido 
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30/09/2021 - 18:13:06 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

2.550,00 (proposta) 10.401,351/0001-68 - W R C BEZERRA Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITEN 
- EPP 6.2; 6.3: 6.4; 6.5; 6,6 E 

&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. 

01/10/2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 1257:32 

ec> Sr) / 7192/

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 aia 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 11:2048 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
180,1173% 

4.800,00 (proposta) 08486,214/0001-21 CPX COMERCIO Cancelado - Descumprimento ao item: 
E SERVICOS EIRELI 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 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 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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fera do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/2021 11,29:05 

01/10/2021 - 14.49.47 3.620,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Valido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

01/10/2021 - 145034 1591.00 31330 526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.1o.   as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

çonferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.41. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexo, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
Mira do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 1209:04 

LOTE 0006 - ITEM 0001 - MICROONDAS 32 LITROS - 220 VOLTS 
Data Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14:53:20 99500 (proposta) 33.330,526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:2107 1.015,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 1 03:25 1.085,65 (proposta) 23,511.454/0001-22 - J E D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:38:44 1.100,00 (proposta) 25329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:16-33 800,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 11,42:37 10.000,00 (proposta) 42 262 411/0001-03 - ARGOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6:10.   as declarações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura diortal. para 
Conferir aos mesmos autentiddade e integridade. 

eri 1 i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorto. que discordem das Clausulo 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPR1MENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4, 6.5: 6.6 E 
6.40.   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 
ai:inferir 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 Clausulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/1012021 11 20 48 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
1 270 4428 ./o 
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01/10/2021 - 12:57:32 

Processo: 707/Q0  5-/z-
Folha: 
Rubricq: 

1.650,00 (proposta) 08.485214/0001-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descumprimento ao item: 
E SERMOS EiRELI 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) 
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 
10024/1007/10/2021 1129:05 

01/10/2021 - 14:50:13 1.010,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO CONCALVES 

01/10/2021 - 14:50:50 899,10 33.330.52610001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6_10.   as declarações e proposta iniciai 
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 
Licitaterio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2440 Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:0904 

LOTE 0006 - ITEM 0002- LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220 VOLTS 
Data Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14 53 19 189.00 (proposta) 33.330.52610001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30109/2021 - 1521-26 139.90 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO CONCALVES 

30/09/2021 - 16:03:44 151.80 (proposta) 23 511 454/0001-22 - J R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:39:01 138,50 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:17:00 180,00 (proposta) 10 401 351/0001-68 W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 1142:37 

01/10/2021 - 12:57:32 

~aça* 

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

0.11. 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 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 

Valido 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.2, 6.3: 6 4; 6.5 6.6 E 
410.   a proposta de preços +matai 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 
conferis 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 e andamento do Processo 
Licitatório, 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 11:20:48 • . . 

10000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO G SISTEMA ACIMA 
1.270,4428 3s, 

420,00 (proposta) 08,486.214/000l-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descumprimente aci item: 
E SERVICOS EIRELI 51.1 e) Certidão Especifica 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 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 
L9tatório, 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 11:2905 

01/10/2021 - 14:50-32 138,00 38.328.29810001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo portaldecompraspublicas com.br cONPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/1012021 ás 10:38:57. 
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• 

01110/2021 - 14:50:57 170,10 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIS EU 

Processo: 702/ cA,75/ 2c)--1 I 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e p 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinai 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 

a inicial 
igital, para 

6.11. Serão inabilitadas licitantea 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 12:09:04 

LOTE 0006 - ITEM 0003 - L1QUIDIFICADORINDÚSTRIAL 4 LITROS 1NOX - 220 VOLTS 

Data Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14:53:18 929,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIS ELI 

30/09/2021 - 15:22.23 1.080.00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:04:01 1.165,00 (proposta) 23.511_454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIS ELI 

30/09/2021 - 16:39:39 1.150,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:17,26 1.150,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 11:42:37 

01110/2021 - 1257:32 

10.000,00 (proposta) 42.262.41t/0001-03 - ARGOS LTDA 

1.350.00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERMOS EIRELI 

01/10/2021 - 1450:54 1.079.00 38.328.298/0001-36 -TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

01/10/2021 - 14:51-06 836,10 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
BREU 

5-

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 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 

Válido 

Válido 

Váfido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS. 
6 2; 6 3; 6.4: 85; 6.6 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 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 
Lidtatiario, 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 11.20.48 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL; PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
1 270,1428 % 

Cancelado - Descumprimento ao (tern. 
6.1 1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercia, de Origem 
da Licitante, dentro do exercicio em vigor: obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
6:10.   a proposta de preços inicial e os 
decurnentos 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 
1.0024/19 07/1012021 1129.05 

Válido 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS TENS' 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autentiddade 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 ao 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 12-09.04 

LOTE 0006 - ITEM 0004 - LIQUIDIFICADOR INDÚSTRIAL 6 LITROS INOX -220 VOLTS 

Data Valor CNPJ Situação 

porte 
co 

de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpalvaliciaarquivo.portaldecorapraspublicas.com.br 
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202-i 

30/09/2021 - 14:53:18 

30/09/2021 - 15:22:41 

30/09/2021 - 16:06:35 

30/090/021 - 16:40:10 

30/09/2021 - 18:19:44 

01/10/2021 - 11:42:37 

01/10/2021 - 12:57:32 

01/10/2021 -14.51:14 

01/10/2021 - 145132 

1.092.00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

1_119,00 (proposta) 38.328_298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

1.171.00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

1.170,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

1.550,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

10 000,00 (proposta) 42 262 411/0001-03 - ARGOS LTDA 

1.680,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERMOS EIRELI 

982,80 33.330,526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

1.115,00 38.328298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proosta,ihidal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatur tai, 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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e nossas 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 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 inidal 
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 das Cláusulas e centras do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19.07/10/2021 11:20:48 

Cancelado - 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME lTEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO 0 SISTEMA ACIMA 
1 270,4428 °A 

Canceladó - Descumprimento ao item 
fi lie) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem 
da Licitante, dentro do exercido em vigor obedecendo ao prazo de 
validade ('não anexada) 
6.1.0   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 aute.nticidade 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 
Licdatário, 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 11:29:05 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
810  as declarações a proposta iniciai 
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 dificultam o andamento dg Processo 
Lia/etário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24d0 Decreto 
19024/19 07/10/2021 1209:04 

Válido 

LOTE 0006 - ITEM 0005 - LIQUIDIFCADOR INDÚSTRIAL 8 LITROS INOX - 220 VOLTS 
Data Valor CNPJ :Munge 

30/09/2021 - 14:53:17 1.325,00 (proposta) 

30/09/2021 - 15:23:06 

30/09/2021 - 16:06:46 

30/09/2021 - 16:40:28 

33.330,526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

1.160,00 (proposta) 38,328.29e/000136 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

1.245.00 (proposta) 23.511.454/0001-22 -J R D BRANDÃO 
EIRELI 

1190,00 (proposta) 25,329.943/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atrases 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 
Libtatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
16024/19 07/10/2021 12:09,04 

Válido 

Válido 

Válido 

porto) de A autenticidade ao documento pode ser verificada nolsite hitpaSvalidaarquivo portaldecompraspublicas com br 
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• 

30/09/2021 - 18:20:17 

01/10/2021 - 11:42:37 

01/10/2021 - 12:57.32 

1.650.00 (proposta) 10.401.351/0001-68 -294 C BEZERRA 
- EPP 

10,000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

1.800,00 (proposta) 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

01/10/2021 - 14:51:21 1.192,50 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

01/10/2621 - 1'1:52:05 1.150,00 38.328.294/0001-36- TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Processo' 26zhc2c,3 )170-11` 

Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 E 
6.10.   a proposta de pre1755 inidal 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 11:20:48 

Cancelado- *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
1.270,4428 % 

Cancelado - Descurnprimento ao item: 
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) 
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 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 11:29:05 

Cencelacio - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS' . 
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 
Ocasiono, que discordem das Cláusulas e normas ao Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ao 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 1239:04 

Válido 

LOTE 0006- ITEM 0006 - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 12 KG - 20 VOLTS 
Situação 

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 Edaal e seus Anexos sejam orinissas. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

tatorie que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 OO Decrete 
10024119 07110/2021 1239:04 

Data Valor CNPJ 

39/09/2021 - 14:53:17 1.799,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:23:47 2,999,00 (proposta) 38.328,298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:07:30 3.245,30 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDA° 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:40:42 3,155,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30109/2021 - 18:21:09 1.990,00 (proposta) 10,401.351/0001-68 - VV R C BEZERRA 
- EPP 

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

Tan Portai d&' A autenticidade do documento pode ser verificada no site http &atida 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas e 

PUBLICAS Código verificador 161503 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2, 63, 6.4, 6.5; 6.6 E 
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 

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 
10024/1907/10/2021 11:20:48 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO °SISTEMA ACIMA 
1 270,4428 % 

uivo.portaldecompraspubiicaecom.br 
8/1012021 às 10:3857. 



C99)f

PFRuir:tinbrcealsc:. sa°: ,7‘2z/ mz, 

01/10/2021 - 1257:32 

01110/2021 - 1451:43 

01/10/2021 - 14:52:35 

4.350.00 (proposta) 08.486.21410001-21 - CPX COMERCIO 
E SER VICOS EIRELI 

1.619.10 33.330.526/0001-99 -02 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

2.998,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Cancelado - Descumprimento ao Item: 
6.1.1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerdal de Origem 
da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade) não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inidal 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 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(1012021 11:29:05 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS: 
6.10.   as declarações e proposta inidal 
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 
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 12:09:04 

Válido 

LOTE 0008 - ITEM 0007 - SANDUICHEIRA FAST GRILL E SANDWICH - 220 VOLTS 
Data Valor CNPJ 

30/0912021 - 14:5316 99,00 (proposta) 33.330.52610001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09,2021 - 15:24:13 159,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 1607:45 161,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:40:57 160,00 (proposta) 25329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30109/2021 - 18:21:32 120.00 (proposta) 10 401 351/0001-68 - ‘A/ R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 11:42.37 

01/10/2021 - 12:57:32 

10.00000 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGUS LTDA 

390,00 (proposta) 

Situação 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexoé sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das CiállSulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o art. 24 do Decreto 
10024/19 07116/2021 12:09:04 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado DESCUMPRiMENTO AOS ITENS 
6,2; 6 3: 6.4; 6.6 6 6 E 
6Y10.   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 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 
Liatatóric. 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 112048 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11 500 
EDITAL, PROPOSTA 'DETECTADA PELO °SISTEMA ACIMA 
1.270,4428 % 

08.486.214/0001-21 CPX COMERCIO Cancelado Descumprimento ao item. 
E SERVICOS EIRELI 6.1,1 e) Certidão Especifica expedida pela Junte 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 
Licitatário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora de prazo previsto-de Impugnação conforme o art. 24 da Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:29:05 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httplAralidaarquivo.portaldecoMprespubficas.com br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Piábíicas em 18/10/2021 às 10:3857. 
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01/1012021 - 14:5149 

Processo:
Folha: 
Rubrica: 

89,10 33.330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10.   as declarações e.cóposta 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 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 - 14:52:54 158,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0006- ITEM 0008 - FERRO DE PASSAR ROUPA 
Dota Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14:5839 70,92 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:24:27 179,50 (proposta) 38.328298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16'08:02 195,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:41:12 191,25 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18.21:58 135,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Situaçáo 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
610.   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 
e>dgêndas 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. 24d0 Decreto 
10024/19 07/1012021 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 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 do Processo 
Licitatertia. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 da Decreto 
1002411°07/10/2021 112048 

01/10S2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 4/282411/0001-03 - ARGOS LTDA Cancelado - "PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11 5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
1.270 4428 % 

01110/2021 2:57:32 255,00 (proposta) 08.486214/0001-21 - CPX COMERCIO Cancelado - Descumprirnento ao Item: 
E SERVICOS EIRELI 6.1 1 e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciai de Origem 

da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de 
Validada) não anexada) 
6.10   a proposta de preços inidal ri 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 
Licitatorio. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme part. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:29:05 

01/10/2021 -14:51:54 63,83 33.330.526f0001-09 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 1; ENS-
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

8 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 
Licitatórie, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme çi eft. 24 do Decreto 
10024/19 07110/2021 12:00104 

01/10/2021 - 14:53:18 178,00 38.328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCA.eVES 

LOTE 0007 - ITEM 0001 - MICROFONE COM FIO 
Data Valor CNPJ Situação 

penca de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpavalidaarquivo.portaldecernpraspu 
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30/09/2021 - 14:53:38 125.00 (proposta) 33.330.525/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30109/2021 - 15:28:22 299,50 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:08:18 309,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 -3 R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 6:42:25 305,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO 8, 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 8:25:26 850,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - \A/ R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 1452:04 

Processo: 2-472/ c'ç9 -5-- / 7° 2)
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e plçgbsta 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/Ócio, 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 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 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 
10024/1907/10/221 11:20:48 

112:50 33_330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.16  ' as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

Conferir aos meamos autenticidade e integridade. 

6.11. - • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eXigênclas 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 
10024/1907/10/2021 12:09:04 

01110/2021 - 14,5342 299,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0007 - ITEM 0002 - MICROFONE SEM FIO 
Da Valor CNRI 91k0

30/09/2021 - 14-.53:37 289,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital è seus anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, é dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordern das Cláusulas e normas do Edital, estando 
Fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07110/2021 120904 

30109/2021 - 15:28:30 999.00 (proposta) 38.328.29810001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Válido 

30109/2021 - 16:0834 1.035,00 (proposta) 23 511 454/0001-22 -3 R O BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

30/09/2021 - 164236 1.021,60 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO Si 
LUANA LTDA 

Válido 

30/09/2021 - 18:27:29 450.00 (proposta) 10.401.351/000I-66 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 E • 

  a proposta de preços inicial e os 

01/10/2021 - 14:52-10 260,10 33.330.52610001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

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 c andamento cio Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10p2411907/10/2021 11:20/48 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exige :Idas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresemtern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, quê 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 

ui. parte' de, A autenticidade do documento pode ser verificada no site rittp fivalidaarquivo ponaldecompraspublicas.com br 
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Processo: 2e22DO 
Folha:1 
Rubrica: 

Of 012021 - 14:54:01 995.00 36328298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Válida 

LOTE 0007 - ITEM 0003 APARELHO TELEFÔNICO P/ MESA, CONECTORES PADRÃO C/CHAVE, 
Data Valor ClaPJ 

30/09/2021 - 14:53:37 107,58 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/0912021 - 15:28:43 119.00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:08:54 131,95 (proposta) 23511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:42:55 130,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:27:54 120.00 (proposta) 10.401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 14:52:21 

01/10/2021 - 14:5432 

96,82 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

115,00  38328298/0001-36 -TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Situação 

Cancerado - 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 
Licitaterio, 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 1209:04 

Valida 

Válida 

Válida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 03: 6.4; 6.5; 6.6 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 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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10021/19 07/10/2021 11:20:48 

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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora de prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:09:04 

Válida 

LOTE 0007 - ITEM 0004 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 300 WATTS DE POTÊNCIA 
Data Valor CNN 

30/09/2021 - 14:53:3.5 809,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:29:09 1.675.00 (proposta) 38.328.298/0001-35 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:09:13 1.785,10 (proposta) 23.511,454/0001-22 -4 R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:4310 1.790 00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:29:07 1 450,00 (proposta) 10 401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Situação 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
spagencias 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 
10021/19 07/10/2021 12:09:04 

Válida 

Válido 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 5.4; 6.5; 5.6 E 
6 10.   a proposta de preços inicial coo 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deve: ão 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 cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 11:20:48 

tent prirrel £ie A autentiddade do documento pode ser verificada no site http //validaarquivo portaidr compraspublicas corn br 
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01/10/2021 - 14:52:41 

01/10/2021 - 14:5520 

728,10 33.330.526/0001-99 -66 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

1.670,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Proce 
Folha 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS
6.10.   as dedlraçõeS e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através e a natura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integrid 

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 12:0904 

Válido 

2o2 e290- z0 2-1 

LOTE 0007 - ITEM 0005 - TELEVISOR 32 POLEGADAS 
Data Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14:53.35 1.990,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 15:29:28 2.950,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:09:28 3.180,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:43:25 3.100,00 (proposta) 25329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18;30:16 1.850,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W PC BEZERRA 
- EPP 

01/10/2021 - 14:52:49 

01/10/2021 - 1455:38 

1.791.00 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

2 945 00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

Situação 

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 as 
exigêncjas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e comias 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS -ITENS: 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 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 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 cenforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 11:20:48 

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 , 
exigêncjee do presente Edital e seus Anexos; sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discorderrrdas 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 

LOTE 0007 - ITEM 0006 - TELEVISOR 42 POLEGADAS 
Data Valor CNPJ 

30/09/2021 - 14:53:34 3190,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 1529:48 3.990.00 (proposta) 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RI,BEIRO GONÇALVES 

30/09/2021 - 16:09:43 4.120,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R O BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:43:42 4.100,65 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

Situação 

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 licitantes que não atenderem às 
e>agências 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 
10024119 07/10/2021 12.09:04 

Válido 

Válido 

Válido 
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• 

30(09/2021 - 18:30-51 

01/10/2021 - 14 52 58 

Folha 
Rubrica: 

2.350.00 (proposta) 10.401.35110001-68 - W R C BEZERRA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
- EPP 6.2; 6.3; 6.4:6.5; 6.6 E 

6.10.  • a proposta de preçbsjplaai 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. 

Processo: 00 )') 
amemel oomar, mma

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 1120:48 

2.871,00 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 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 120904 

01/10/2021 - 14:55:54 3.980:00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0007 - ITEM 0007 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT 

Data Valor CNPJ Sltuaçáo 

30/09/2021 - 14:53:33 315,00 (proposta) 33330.526/0001-99 - BE Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6,10   as declarações e proposta inidal 
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 irrégularidadet, e dificultend o andamento do Processo 
LiCitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio preá preyistq de Impugnação conforme o ali 24 do Decreto 
10024/1907110/2021 1209:04' 

30)09/2021 - 1500:03 

30/09/2021 - 16:1153 

30/09/2021 - 1643:56 

30/09/2021 - 18:31:27 

01/10/2021 - 14:53:05 

345,00 (proposta) 38.328.29E3/0001-36 - TIAGO VIEIRA Valido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

351.00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - .3 R O BRANDÃO Válido 
EIRELI 

352.00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURiCIO & Válido 
LUANA LTDA 

240,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2, 6 3; 6.4: 6.5; 65 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 inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

- EPP 

283,50 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

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 11:20:48 

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 

5.11. 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 
1002411907/1012021 12:09:04 

01/10/2021 - 145618 340,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA. , Valido 
DA SILVA RIBEIRO GONCÁLVES 

LOTE 0007 - ITEM 0008 - VENTILADOR DE COLUNA 60CM - BIVOLT 

Data Valor CNPJ aluna° 

30/09/2021 - 14'53:33 370,00 (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 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 cor/forme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12.09:04 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sito http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
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30/09/2021 - 15:30:22 499,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:12:09 550.00 (proposta) 23511.454/0001-22 -1 R O BRANDÃO 
EIREL1 

30/09/2021 - 16:44:27 550,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:3147 280,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA 
EPP 

• 

• 

• 

01/10/2021 - 1453:12 

01/10,2021 - 14:5033 

333:00 33.330.526(0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

498.00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA FRIBEIRO GONCALVES 

Válido 

Válido 

Válido 

Proces o: 
Folha: 
Rubrica: 

0,9 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS: 
6.2; 6 3; 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 inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmas autenticidade e integridade 

6.11. Serão inabilitadas Sedentes 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 11:20:48 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   as deolarações 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 
10024/19 07/10/2021 12;09:04 

Válido 

LOTE 0008 - ITEM 0001- AR COND IONADO INVERTER 12.000 BTU 
Data 

30/09/2021 - 09:02:52 

Valot CAIP,J 

3500,00 (proposta) 11.319.557/000378 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53:32 2.850,00 (proposta) 33630_52610001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/09/2021 - 1531:31 3.090.00 (proposta) 
• 

38 328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:12:31 3.300,00 (proposta) 23,511.454/0001-22'- J R D BRANDÃO 
EIREL1 

30/09/2021 -164732 3.300;00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAU/RICO & 
LUANA LTDA 

30/09/2021 - 18:32:42 2.900,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R O BEZERRA 
- EPP 

partui riê 
COMPRA 

PUBLICA 

Sidu 

Cancelado Descumprimento aos itens: 
6.1.1 
a) Certidão Especifica expedida pele Junta Comercial de Origem da 
Liditante, dentro do exercício em viger 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 aa 
registro da proposta rir) sistema, as declarações e proposta inicial 
deserdo ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
611. Serão inabifitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatáno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002411907119/2021 12:26:13 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO 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 
Licrtatário, 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2:6.3; 64; 6.5: 66 E 

  a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 1111,7.1â 
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 Anexes selam omissas, 
apresentem irregularidades e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora ao prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
i,I0024/19 07/10/2021 11:20:48 

A autenticidade do documento pode ser verificada no sue hap.livalidaarquivo.portaldecompraspublicas com.br 
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30/09/2021 - 18:52:14 

01/10/2021 - 10:11:53 

01/1012021 - 11:42:37 10.080,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:11:43 7.240,00 (proposta) 30.177 538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10(2021 - 14.47.13 2490,69 77.853.083(0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Processo: 472 
Folha: 
Rubrica: 

4.000.00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECN1CA 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 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 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 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 

2.500,00 (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; 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 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. 
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 ornisees, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaiono, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07110/2021 1158:53 

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 peia Junta Comercial de Origem da 
Licitante, dentro do ~raleio em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade. ( não anexada) 
6.10.   a proposta de preços inicial 505 
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 14:5015 

01)10/2021 447:37 2.490,00 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
. COMERCIO LTDA 6.1:1 e) e I) CONFORME ITEM -6.7. As certidões valerão nos prazos 

tareihes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10  ..as declarações e proposta inidal 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 

01/10/2021 - 144918 2.489.00 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 

Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade (dão 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 coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atravesde 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 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site rittp://validaarquivo portaldecompraspubhcas com.br 
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01/1012021 - 14.53.41 

01/10/2021 - 14:54:01 

01110/2021 - 145427 

01/10/2021 - 14:55:05 

01/10/2021 -14.57:01 

01/10/2021 - 14:57:19 

Processo- 7,9 2 /4 5 'a 1
Folha: 
Rubrica: 

2.488,99 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -6.7. As certidões lero nos prazos 

que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reput -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 ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultara 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 

2.56600 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 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 

2.300,00 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 exercido ern vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) 
f) Certidão Simplificada expedida peia 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 soe 
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. 
em. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
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 . 

2.299.00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECNICA EIRELI é) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade (são 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 proposto inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas lititantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades e dificultem o andamento do Processo 
Lióitatório. 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 

3.089,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

2.100,00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

Cancelado - Descumprimenta aos itens. 
61.1 .
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 Origem da 
Licitante, dentro do exercicio,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 
registrei 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 nobilitadas 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 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 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site httralivalidaarquivo.portáldecompraspublicas.combr 
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eb: 
2":"2.7/0P,s-WZ O /I

01/10/2021 - 14.57:34 2.099,00 77.853 083/0003-58 AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIREU 

roce 
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) 
O 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 Processe 
Licita-área, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10r2021 14:50,15 

LOTE 0008- ITEM 0002- AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTUS 
Data V810, 

30/09/2021 - 09.02:52 4.090,00 (proposta) 

30/09/2021 - 14'53'32 3.990,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIREU 

30/09/2021 - 15:31:50 4.790,00 (proposta) 38 328 298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16-12:44 4.959,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

30/09/2021 - 16:47:46 4.900,00 (proposta) 25.329.948/0001-16 - MAURICIO & 
LUANA LIDA 

30/09/2021 - 18:33:16 3.290,00 (proposta) 10.401 351/0001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

30/09/2021 - 18:52:36 4.500,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

CNN SkUlgli0 

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 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 
registra ria proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmas 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 
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 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. 

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 ITENS: 
6.2, 6.3 6.4; 6.5: 6.6 E 

  a proposta de preços iniciai e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
devei ao ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai. para 
Conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigencias 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 11:20:48 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade (- não anexada)" 
f) Certidão Simplificada expedida peia Junta Comerciei de Origem da 
Licítante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao praga de.
validade. ( não anexada) 

 , a proposta de preços inicial voe 
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 
Lidtatório, 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 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquiva.porialdecompraspublicas.corn.br 
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01/10/2021 - 10:12:08 

01(1012021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA 

01(10/2021 - 12:1143 9.800,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:47:26 2.999,99 77.853 083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA BREU 

01/10/2021 - 14:47:57 

01/10/2021 - 14:49:29 

01(10/2021 - 1451:36 

Proces 0 . 2,9`"Z / C, 5--71 h 

Folha: 
Rubrica: 

3.000.00 (proposta) 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) e f) CONFORME ITEM -61 As certidões ão 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 
exigéncias 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 07/10/2021 14.34:14 

Cancelado - 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
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 
Licitabario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/202111:65.53 

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 inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades, e &Radiem o andamento do Processo 
Licitationo. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previSto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
'(0024/1907/10/2021 14:50:15 ! 

2.999,98 39.232.093/0001-15 - 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 propnos; 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 inabifitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejamomissas, 
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 

2 999,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO EASSISTENCIA 6 1 1 
TECNICA EIRELI e).Certidão Especifica -expedida pela Junte Comercial de Origem da 

Licitante, dentro do exercido em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( não anexada) . 
1) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comerciei de Origem da 
Lidtante, dentro do exercício 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 sistema. as declarações n' 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 conforrne 036 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

2.989S9 39 232,093/00011 5 - VR SERVIÇOS & Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS: 
COMERCIO LTDA 6.1.1 e) eit) CONFORME ITEM .6.7 As certidões valerão.nos prazos 

que lhes são próprios: inexistindo esse prazo; reputar-se-ão validas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6 10 ...........as declarações e proposta inicial deverão ser ãssinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para confenr 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, a dificultem a 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 14:34:14 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httalivalidaarquivo portaldecompraspublicas com br 
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O 

01/10/2021 - 14:5158 

01/10/2021 - 14:52:15 

01/10/2021 - 14:52.28 

01/10/2021 - 14:53:26 

01/10/2021 - 14:54:09 

2.989,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Processo: ?-02.- (,Pe2 5--7L/Z(t `? 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerdal flç grigem da 
Licitante, dentro do exercido are vigor, obedecendo ao p o 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 
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 14:50:15 

2.988,99 39.232.093/0001-15 - 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 próphos; 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 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 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

2.988,00 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 de 

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 deitai, para 
conferir aos niesinos autenticidade e integridade: 
611. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. seom omissas, 
apresentem. irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora da prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14.50:15 

2 987,99 39.232,093/0001-15 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; inexisfindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa).dias. contados de sua expedição. 
6.10 declarações e proposta inicial-deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autentiddade e integridade. - 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos. sgam 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 07/1012921 14:34:14 

3.591,00 33.330.526/0001-99- BE Caneelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6.10k   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 
Licitaterio, que.discordem das Cláusulas e normas do Edital,, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002411907/10/2021 12:09:04 • 

01/10r2021 - 14:54:39 3 300,00 11.319.537/0003-78 - DENTECK AR Cancelado - Descumprimento aos itens. 
CONDICIONADO LTDA 

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 conc,onlitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atravescie assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 
6.11 , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital acesa Anexos, sejarn 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 12:26:13 

Portai dal A autenticidade do documento pode ser verificada no site http:fivalidaarquivoporteldecornpraspublicas.combr 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/10/2021 às 10:38:57. . 
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01(10/2021 - 14:5514 

01/10/2021 - 14:5718 

01/10/2021 - 14:58:54 

2.987,00 77.853.08310003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

4.780,00 38.328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

3.030.00 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

Processo: 70) / 
Folha-
Rubricg; 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de em 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 iniciai 
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 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 
10024/19 07/10/2021 14:50:15 

Válido 

Cancelado - Descumprirnento aos itens: 
6.1.1 
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) 
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 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 122613 

LOTE 0008 - ITEM 0003 - AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTUS 
Data 

30/0912021 - 09:02:52 

Valor CHPJ 

5.000,00 (proposta) 11.319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

30/09/2021 - 14:53:32 4.790,00 (proposta) 33.330.526/0001-99 - BE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI 

30/69/2021 
. 
- 15:33:27 

. 
6.370,00 (proposta) 38.628.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA 

DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

30/09/2021 - 16:13:00 6.470,00 (proposta) 23.511.45410001-22 J R D BRANDÃO 
EiRELI 

30/09/2021 - 16:4757 6.445.00 (proposta) 25.329.94810001-16 - MAURICIO & 
LUANA LTDA 

3010912021 - 183342 4.000,00 (proposta) 10.401.35110001-68 - W R C BEZERRA 
- EPP 

Situação 

Cancelado - Descumprimento aos itens. 
61.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercício em vigor. obedecermo 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 nos 
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 
10024/1907/10/2021 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 . . 

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 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 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.2; 6.3; 54: 6.5, 66 E 
6.10.   a oroposta 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 integridace 

5.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades, 'e dificultem o andamento dó Processo 
Lidtatória, 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 11:20 48 

me portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquivo.podáldecompraspublicas com br 
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7c) / 

30/09/2021 - 18:5255 

01/10/2021 - 10:12:22 

01/10(2021 - 11:42:37 10.000,00 (proposta) 42.202.4 10001-03 - ARGOS LTDA 

01/10/2021 - 12:1142 13.680 00 (proposta) 30.177.539/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

01/10/2021 - 14:47'37 3.999,99 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

01/10/2021 - 14,48:16 

01/10/2021 - 14:49:36 

5.000,00 (proposta) 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCIA 
TECNICA EIRELI 

Proces 
Folha: 
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. (ode anexada) 
6.10.   a proposta de preços iniciai e as 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no externa, 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 14:50:15 

4.000,00 (proposta) 39.232.093/0001-15 - 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; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão validas 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 
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 
116,3184% 

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 de presente Edital e aeus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
licitaiário. 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 11:58:53 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS: 
6.1.1 
e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerciai de Origem da 
Licitante, dentro do exercicio.em vigor, obedecendo ao prazo de 
validade ( pão 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 digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade , 
0.11. 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 

3.999.98 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. 
0,10 .. . se declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para confenr 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 dó Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

3 999,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS' 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1:1 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta 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) 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedarações e proposta inicial 
deverão sef 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 irregUandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e munas do Edital, estando 
fora =do prezo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 14-50'15 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sue hftp://validaarquivo.partaldecompraspublicas.com br 
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01)10/2021 - 14:51:48 

01/10/2021 - 14:52:15 

01/10/2021 - 14:52:23 

01/1012021 - 14:53:34 

01/10/2021 - 14:53:51 

01/10/2021 - 14:54:21 

Proces 
Folha: 
Rubrica: 

711 7

3.989,99 39.232.093/0001-15 - 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; inexistindo esse prazo, reputar-se-ao válidas por 
90 (noventa) das, 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 

3.989,00 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 
vaidade. ( 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 07710/2021 14:50:15 

3.988,99 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 validas 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 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 conforrne o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 14:34:14 

3.988,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCIO E ASSISTENCIA 6.1.1 
TECNICA EIRELI e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comerdal 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 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 14:5015 
• • • - 

3.987,99 39.232.093/0001-15 - 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; inexistindo esse prazo,. reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
6.10 as declaraçõas 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,:sejarnomiseas, 
apresentem; irregularidades, e dificultem o andamento cio Processo 
Licitatório; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prato previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 1434:14 

4.311,00 33.330:52610001-99 - 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 discórdem das Cláusulas e normas do: Edital, estando 
fora do.prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1907/10/2021 12:09:04 

mi porta! de A autenticidade do documento pode ser verificada no sito http://validaarquivo.portatdecomprsspubIicas.com.br 
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74-7/ 

01/10/2021 - 1454:50 4.500,00 11.319,557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

01/10/2021 - 14:55:29 3.987,00 77.853.083/0003-58 - AGASERV 
COMERCIO E ASSISTENCiA 
TECNICA 0/RELI 

01/10/2021 - 14:57:32 3.80000 11_319.557/0003-78 - DENTECK AR 
CONDICIONADO LTDA 

01110/2021 - 14:57:47 

proc,4,„si
Folha .1 

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 peia 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, edificar/em 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 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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital,- estando 
fome do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19-07/1012021 14:50:15 

Cancelado - Descurnerimento aos itens. 
6.1.1 
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 exercício era 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 digitalreente 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 irreaularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioi que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
feia do prazo previsto-de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26.13 

6 350,00 38,328.298/0001-36 - TIAGO VIEIRA Válido 
DA SILVA RIBEIRO GONCALVES 

LOTE 0008 - ITEM 0004 - AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUS 
Data Vaiar CNPJ Situação 

30/09/2021 - 09:02:52 3.000,00 (proposta) 11319.557/0003-7ã - DENTECK AR Cancelado - DescumpriMento aos itens: 
CONDICIONADO LTDA 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) 
fi 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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e alarmas do Edital, estando 
fora do grazeprevisto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 07/10/2021 12:26:13 

30/0912021 - 14:53:31 2.750,00 (proposta) 33.330.52610001-99 - BE Cancelado - liESCUMPRIMENTO AOS iTENS: • 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E.10  as declarações e proposta inicial 
EIRELI deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitaL para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

30/09/2021 - 15:33:46 

6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderam és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licdatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 07/10/202112:09:04 

2.860,00 (proposta) 38.328.298/0001-36 -TIAGO VIEIRA Válido 
DA 'SILVA RIBEIRO GONCALVES • 
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