
04/10/2021 - 1625:27 

Processo: 

519.00 27.790405/0001-27 - ADEQUA Cancelado - DESCUMPRI ME NT ITENS: 
MOVEIS EiRELI 6.10   a eclarações e proposta inicial 

deverão ser assinadas digitalmente at aves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa: 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase compefitiva: oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

04/10/2021 - 1625:56 518.00 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

04/10/2021 - 16:26:23 517,00 27.790.40510001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.26.56 505,00 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

04/10/2021 - 16.:27.38 504,00 27.790.40510001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:31:18 600,00 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
BREU 

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 05/10/2021 15:5515 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO lTEM: 
610  as declarações e 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 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 05/10/2021 16:03:55 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30 Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva. oportunidade em 
que os. licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente per meio 
do sistema eletrônico, 
'PAR- 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 

4/19 05/10/2021 15:55:15 . 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexosssejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e norrnas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 16:03:55 

• 
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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha westente no sistema Portal de Compras 
Públicas sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do: sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
eidgências do presente Edital e seus Anexosesejam 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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO [TEM 
6 10 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitaimente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o arl. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:36:08 

A autenticidade do documento pode ser verificada no sito htfp://ve5rtevrqurvo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/1012021 as 14.1212. 
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LOTE 0002 - ITEM 0007 - Cadeira tipo 'secretaria", giratória, sem braços, assento e encosto em espuma Infetada, revestida em 
couro ecológico, base giratória em aço com capa de nylon e rodízios duplo em nyion, 
Data Valor CNPJ Situação 

29/09/2021 - 09'03:16 402,15 (proposta) 22.632.954/0001-64- ai-10N 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Valide 

29/09/2021 - 14:46:03 23,511.45410001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 399,99 (proposta) 

29/09/2021 - 14:49,41 410,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Válido 

29109/2021 - 1824:23 411.00 (proposta) 20.120114/0001-82 - GA. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Valido 

29/09/2021 - 16:11:39 525,00 (proposta) 18493.830/0001-63 - METAS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
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 05/10(2021 16:03:55 

29/09/2021 - 1836:48 960,00 (proposta) 31 586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
178,6996% 

29/09/2021 -19:02:11 533,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

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

30/09/2021 - 14:2844, 495.00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS 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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30 Classificadas as 
propostas. o pregoeiro darà inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

01/10/2021 -10:58:13 

04/10/2021 - 00:51:04 

04/10/2021 -16:10:10 

04/10/2021 - 16:1947 

530,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

450.00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

356,70 30.747369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERMOS EIRELI 

355,00 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

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 05/10/2021 15:55:15 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente airavés de assinatura digital para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6:11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:36:08 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1.2 8) - CND°S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 63; 6.4: 6.5; 6.6 (DECIARAÇOES) 
E 6.10.   a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente 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 05/10/2021 15:27:02 

Valido 

Cancelado .- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
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, selam massas, 
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 05/10/2021 16:0355 

INE parta/ de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpalvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12,12. 
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04/10/2021 - 1622:32 354,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.27:12 353,00 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

04/10/2021 - 16:28:0 352,00 27.790.40510001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:31,35 380.00 21111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

trrn.CPBSC): 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO Al ITNS:
6.10   as dsutJações e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.5. A Proposta de Preços devera ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Lidtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 da Decreto 
10024/1905/10/2021 15:55;15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
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 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 da Decreto 
10024/19 05/10/2021 1603:55 

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. 

8:5. A.Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa. .. .... .
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que na licitantes poderão encaminhar lances -exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. . 
'PAR 5° Durante a sessão publica, os licitantes serão à-dom-lados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante_ 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 
Lidtatório, que discordem -das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 1536:08 

LOTE 0002 - ITEM 0008 - Cadeira fixa espuma injetada anatõmica, revestida tecido. Base em tubo de aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura eletrostática epáxi. 
Data 

29109/2021 - 0803:40 

29/09/2021 - 14:46:20 

29/09/2021 - 14:49:54 

29/09/2021 - 1524:42 

29/09/2021 - 16:11:56 

29109/2021 - 16:37:19 

Valor CNPJ 

199,00 (proposta) 22682,954/0001-64 - Ji-ION 
VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

197,50 (proposta) 23 511.454/0001-22 - iR D BRANDÃO 
EIRELI 

215,00 (proposta) 30.747 369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

216,00 (proposta) 20 120.114/0001-82 G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

225,00 (proposta) 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIAS COMERCIO LTDA 

519,00 (proposta) 31.586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado DESCUMPRIMENTO ADITEM: 
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 Os 
exigências do presente Edital e seus Anexes, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do. Processo 
Licitatório, que discordem dás Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 16:03:55 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
178,6996% 

?t A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http://validaarquivo.portaldecornpraspublicas.com.br 
CM" PUS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públices aio 19/10/2021 às 14:12:12. 
PUBLICAS Código verificador 163E09 



29/09/2021 - 190211 

Prrresso: 

236.00 (proposta) 30.177_538/0001-37 - ESCOLLAR IND Cancelado -*PROPOSTA REJEITAD NEORME ITEM 8,8 1.DO 
DE MOVEIS EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS 

30/09/2021 - 14:26:55 245,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/10(2021 - 1059:09 250,00 (proposta) 21_111.335/0001-00 - V R COSTA 
BREU 

04/10/2021 -00:51.04 280,00 /proposta) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 1619:18 

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. 

8,5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, senda obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante acessão publica, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Licitatôrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
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 
Licitar/rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:3608 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 B) CNO"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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(1905/10/2021 15:2702 

187,05 30.747 369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

04/10/2021 - 16:19:56 185,00 18.493.830/0001-63 - META X 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

04/10/2021 - 1622:45 184,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:27:28 183,00 18 493 830/0001-63 - META)( 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM. 
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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ara 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 16.03.55 

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

8.5. A Proposta de Preços devera ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca:" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, as licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
ápreaentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitar/rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15(55:15 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
5,10  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 irregularidadesee dificultem o andamento do Processo 
Licitar/rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1653:55 

portal tfc A autenticidade do documento pode ser verificada rio cite htte://validaarquivo.portaidecompraspubileas corn.br 
Cot, PRAS Documento gerado eletronicamente no Portai de Compras Públicas em 19/10/2021 as 14:12:12. 
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04/10/2021 - 16:2623 182,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/1012021 - 16:31:42 160.00 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
5/RELI 

04/10/2021 - 16.32:15 163,80 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS El REU 

Processo 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO OS ' , ENS: 
6.10  , as clarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.5 A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchirnento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10,02412019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio 4 fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 nossas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM 
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 ornissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório que discordem das Cláusulas e nossas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 1535/08 • 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa. ...... 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas,- o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
da sistema eletrônico. 
'PAR 50 Durante a sessão pública os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

• 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresenteis irregularidades, e dificultem o andamento do Processo. 
Lidtatwo, que discordem das Ciáusulas e nossas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostatica epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. 
Data Valor CNN Situação 

29/09/2021 - 09:04:42 330,00 (proposta) 22.682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODR1GUES DA SILVA 
EIRELI 

• 

Váik-1; 

29/09/2021 - 1449:05 327,50 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R 1D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:56.18 339,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YA.MOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Válido 

29/09/2021 - 162620 340,00 (proposta) 20.120.114/0001-62 - C.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Valido 

29/09/2021 - 16:386.3 1.530,00 (proposta) 31 586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
183 3518 % 

29/09/2021 - 15/02.11 449,00 (proposta) 30 177 538/0001-37 - ESCOLLAR 1ND 
DE MOVEIS 

Cancelado -PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.5/O 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

pança de A autenticidade do documento pode ser verificada nó sita littp://validaarquivo portaidecompraspublicas com br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portai de Compras Públicas em 19/10/2021 às 1412:12 
PUBLICAS Código verificador 163E09 



30/09/2021 - 14:28:28 397.00 (proposta) 27.790_405/0001-27 ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -00:51:04 520.00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:29:49 

• 
ProceSSO: 

"I O 

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

8.5 A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas. o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5' Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

611. Serão inabilitadas iicitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Leitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 0511012021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.213) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
62,63. 6,4:65; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 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. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
e>dgencias 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 05/10/2021 15:27:02 

294;93 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

04/10/2021 - 16:29:54 324,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -1630:16 292,00 27790,405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabncante" 
"Marca" não identificando a empresa. 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do cisterna eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante_ 

6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem -irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
tom do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
19024/1905/1012021 15:55:15 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 1655:15 

LOTE 0003- ITEM 0002- Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóld, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1200 x600 x740 MM. 
Data 

29/09/2021 - 09:0513 

29/09/2021 - 1449:37 

Valor CNPJ Situação 

512,55 (proposta) 22.682 954/0001-64 - MON Válido 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

508,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - j R O BRANDÃO Valido 
EIRELI 

lee portal rie A autenticidade do documento pode ser verificada no site retp://validaarquive.portaldemrnpraspublicas.com.br 
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29/09/2021 - 14:53:33 495,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS FAREI' 

29/09/2021 - 1525:37 496,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - C.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 16:38:43 1.605,00 (proposta) 31.586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 472,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR !ND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 1429:10 637,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -00:51:04 650,00 (proposta) 29.130.3010001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Processo.
R :na: 
Ruenca: 

Válido 

Valido 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
183,3518% 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

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

8.5 A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obngatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando  a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva: oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
cio sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. vedada a identificação 
do licitante 

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 
Licitatõrio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 dificultemo 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 
10024/1905/10/2021 1527:02 

04/10/2021 - 16:29:56 430 65 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIREL! 

Válido 

04/10/2021 16:30:29 429,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS 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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônica 
PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo mal, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Licitatõrio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora ao prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 cio Decreto 
10024/19 05110/2021 15:55:15 

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1500 x600 x740 MM. 
Data Valor CNPJ 

29/09/2021 - 09:05:39 600,00 (proposta) 22.682.954/0001-64 JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:49:50 621,50 (proposta) 23.511 454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:53:48 624,00 (proposta) 30.747.389/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRFU 

29/09/2021 - 15:25.51 625,00 (proposta) 20.120 114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 16:39:16 1.791,00 (proposta) 31.586,441/0001-40- ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 633,00 (proposta) 30 177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

Situação 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11,5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
183,3518 % 

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

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpeevalidaarquivo.porteldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 141212. 
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30/0912021 - 14:39:19 210.00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIREL1 

04/10/2021 - 00:61:04 

04/10/2021 - 16:30:09 

780,00 (empo ) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

542.88 30 747 369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVIDOS 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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa 
CONFORME DECRETO 10.024/2010 Art. 30. Classificadas as 
propostas o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do vaiar do menor lance registrado. vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS 
6.1.2 B) - CNEY'S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 inabffltadas 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 05/10/2021 15:27.02 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0004 - Mesa em forma de L dinfimica confeccionada em MDF de 30mm dupla face, podendo ser montada em 
ambos os lados, com Painel na mesma cor do MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 
MM 
Data Valor CNPJ Elftuaçaão 

29/09/2021 - 09:06:25 1.326,22 (proposta) 22.882954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:58:40 1.309,50 (proposta) 23.511454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 1454'04 1.447.00 (proposta) 30.747,369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERV1COS EIRELI 

Válido 

29/0912021 - 15:26:09 1.448,00 (proposta) 20120.114/0001-82 - G A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 16:3955 2.055,00 (proposta) 31.586 441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME TEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
183 3518 % 

29/09/2021 - 1902:11 866,00 (proposta) 30.177.538/000/-37 - ESCOLLAR 1ND 
DE MOVEIS 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EOITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

30/09/2021 - 14:3a 58 840,00 (proposta) 27790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

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. 

8.5. A Proposta de Pregos deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"mares não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio Maria competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão publica, os licitantes serão informados, em 
ternnio real, do valor do menor lance registrado, vedadas identificação 
do licitante. 

6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
eÁgências 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 
fera do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site hapeavaildaarquivo.pertaldecompraspubiicas ccim,b 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/1012021 às 14:12:12. 
punicAs Código verificador: 163609 



04/10/2021 - 00:51:04 820.00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LIMA 

04/10/2021 - 16:30:20 

04/10/2021 - 16:30:54 

04110/2021 - 16:35:39 

1.258,99 30.747.369/0001-23 YAMOVEIS 
COMERCIO E SERMOS EIRELI 

819 00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

749.00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS 
6.1.2 8) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 63; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

Válido 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca' não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/20'19 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eietrônion 
'PAR' 5 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 Efi - CND"S.DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 05110/2021 15:2702 

LOTE 0003 - ITEM 0005 - Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em 
fita de borda, revestimento superior em laminado melamtnico de alta pressão com o acabamento texturizado, prateleira regulável 
interna, portas com dobradiças Inox, puxadores em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm 
Data Valor CNPJ SituaçOo 

29/09/2021 - 09 07 0-1 512.30 (proposta) 22.682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Valido 

29/09/2021 - 145056 507,25 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:5420 521,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Válido' 

29/09/2021 - 15:2626 522,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 16;40:25 1293,00 (proposta) 31.586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENC.A0 
EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
183,3518% 

29/09/2021 - 19:02:11 1.160,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

perrt& rte A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
"."." CO PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12 
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30/09/2021 - 14:31:45 769.00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 00:51:04 849,00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:30:36 

Processo. 

RuOrica: 

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

8.5. A Proposta de Preços devera ser apresentada par meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024)2010 Art. 30. Classificadas as 
propostas. o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado vedada a identificação 
do licitante 

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 normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905110/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 05/10/2021 15:27:02 

453,27 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

04/10/2021 - 16:31:09 513,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:37:54 765.00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. . 

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 do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15.55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
61.2 13) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.   a proposta de preços iniciai e os documentos de 
habilitação deverão se- 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 
Licit•atório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10(2021 15:27:02 

LOTE 0003 - ITEM 0006. Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em 
fita de borda, revestimento superior em laminado melarninlco de alta pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna, portas com dobradiças inox, e puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm, 
Data Valor CNP., Situação 

29/09/2021 - 09:07:42 1.026,40 (proposta) 22.682.954/0001-64 - MON 
VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:51:11 1 015,35 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:54:37 1.065:00 (proposta) 30.747 369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERViCOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 15:26:45 1.066,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Válido 

mie parte! de A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http //validaarquivo.portaldecompraspublicas.com br 
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29/09%2021 - 15:41:07 2.985,00 (proposta) 31.586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 
EIRELI 

Cancelado - "PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
1333518% 

29/09/2021 - 1902:11 1.640.00 (proposta) 30,177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

Cancelado - 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.00 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS_ 

30/09/2021 -143226 1 56700 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS 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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
Marca" não identificando a empresa,  

CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR . 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Ane,xos, 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 
10024/1905/10/2021 15:55:15 

04/10/2021 - 00:51:04 

04/10r2021 - 16:30:51 

04/10/2021 -16,31: 4 

975,00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - IVIEGA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

• 

926.55 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SER VICOS EIRELI 

1.058.00 27 790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:36:25 849;00 29 130201/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 8) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO)
6.2, 6.3; 6,4; 6.5. 6.6 (DECLARAÇOES) 
ES 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 ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital. para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

Valido 

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 

8.5.-A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
'Marcai' não identificando a empresa . . . . . . 
CONFORME DECRETO 10 024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico 
'PAR 5° Durante a sessão pública. os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. • • 

6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital.e seus Ane)(05, sejam omissas 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10(2021 15:55:15 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
61 2 E) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO VENCIDO j 
6 2; 6 3: 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 
exigendas 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 05/10(202115.27:02 

LOTE 0003- ITEM 0007 - Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em madeira de (MDF), com acabamento 
em fita de borda, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis Interna e externa, portas com dobradiças inox, e puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm, 
Data Valor CNR1 Situação 

29/0912021 - 09:08:08 970,00 (proposta) 22.682,954/0001-64 - JHON 
VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14513 957.40 (proposta) 23.511.454/8001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpillvalidaarquivo portaldecompraspublicas corn.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
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29/09/2021 - 14:54:51 966,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

29/0912021 - 15:27:07 967,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 16:41.42 2.985,00 (proposta) 31.586.441/0001-40 - ARAGORN 
SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 19:0211 1.640,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

3029/2021 - 14:37,30 1.587.00 (proposta) 27.790 405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 00:51:04 

04/10/2021 - 16:31:01 

04/10/2021 1f531:37 

04/10;2021 - 16 37 11 

975,00 (Proposta) 29130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

840,42 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

1.058,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

649,00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Válido 

Válido 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO 0,, SISTEMA ACIMA 
183,3518% 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS, 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Pablicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva; oportunidade emn 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrõnico. 
'PAR' 5/ Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
61 2 B) - ersiD"s DIVIDA ATIVA UNIA° ( VENCIDO ) 
6.2; 6 3; 6.4: 6.5:. 68 (DECI ARAÇOES) 
ES 10 . a proposta de preços inicial e os documentos de 
habililação 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 
Licitalório.; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05110/2021152702 

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. 

8.5 A Proposta de Preços deverá ser apresentada por Meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa. .. . .... 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 AS 30 Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva; oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo-real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante 

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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
1002409 05110/2021 1655:15 

Cancelado - DESCUMPRiMENTO AOS ITENS 
é 1 2 6) CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 

2; 6.5 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 0.10.   a proposta de preços iniciai sus documentos de 
habeitacão 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 irreaularidades e dificultem o andamento do Processo 
Lir:Mate:rio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 08/10/202115:27:02 

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 
cm, lateral: 85 cm, altura: 1,30 cm, peso: 58 kg, Condensação: ar forçado, armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, 
compressor hermético: 1/5. 
Data 'Mor CNPJ altuaçâo 

cú dci A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://valiclaarquive portalgecornpraspublicas,com,br 
CON PRA S Documento gerado eleronicemente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
P BLicAs Código verificador 163839 



29109/2021 

29/09/2021 

- 09:08:47 

- 1451:53 

4.750,00 (proposta) 

4.700,00 (proposta) 

22682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

23.511.454/0001-22 J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29109/2021 - 1455:30 4.815,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVIDOS EIREU 

29/0912021 - 15:27:35 4.816,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 4.160,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

04/10/2021 - 00:51:04 849,00 (proposta) 29130.301/0001-li - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

04/1012021 - 16:32:10 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

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

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS (TENS 
6.1.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO( VENCIDO) 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5:6.6 (DECLARAÇOES) 
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 dfficultem o andamento do Processo 
Licitalório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1527:02 

4.189,05 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Carteira universitária anatõmica, encosto com dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensionai de 410mm de profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos, estrutura 
confeccionada em tubo industrial com costura 019 x 1,5mm para suporte da prancheta e fixação do encosto, curvada 
mecanicamente com grau de inclinação do encosto, assento e prancheta conforme norma específica, pernas em tubo oblongo 
medindo 16 x 30 x 1,5mm, estrutura com tratamento antl corrosivo e fosfatizante por imersão, pintura eletrostática a pó epóxi na 
cor branca curada e polimerizada em estufa a 210°C, sapatas de contato ao piso para proteção da pintura, porta livros fechado 
nos três lados com abertura frontal para colar objetos sendo seu dimensional total com abertura de 120mm sob assento, 
prancheta anatõmica dotada de dois porta canetas sendo um posterior no centro e outro inferior direito, lateral direita da 
prancheta com curvatura para uma maior ergonomia, dimensionais 340mm de largura e 560mm de comprimento, prancheta com 
altura total de 700mm até o chão e assento com altura total de 450mm até o chão, assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 x 
300mm, porta-livros medindo 372 x 339 x167mm, pranchetas medindo 560 x 340mm, todos confeccionada em pollproplieno 
Injetado na cor azul. 
Data Valor CNPJ 

29/092021 - 09:09:30 33000 (proposta) 22.682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:54:28 388,50 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 14:56.36 370,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 152802 371,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - GA. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 379,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR ;NO 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 1442.03 378,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01110/2021 - 13:5632 380,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
BREU 

Situação 

Valido 

Válido 

Válido 

Valido 

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

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30 Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AO ITEM 
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 05/10/2021 15:36:08 

portal ete A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpaeralidaarquivo.portaldecornpraspublicas.com.br 
CO  Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/1012021 às 1412:12. 
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04/10/2021 00:5104 450,00 (proposta) 29.150_301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:34:16 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.28)- CND"S DiViDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6,4; 6.5:6.8 (DECLARAÇOES) 
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 inic,ial 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 irreaularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 18:27:02 

321,90 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Valide 
COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 

04/10/2021 - 1635:13 315,00 21.111_336/0001-00 -. V R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO [TEM 
EIRELI 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 dificuitem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e acamas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10,2021 15:36:08 

04/10/2021 - 18:38:43 314,00 27 790 405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:43:06 320,00 29.130.30110001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:43:26 310,00 21,111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16:44:46 309,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS El RELI 

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 

8 5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicias; sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante' 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas' licitantes que não atenderem ás 
exiigêncjas do presente Editai 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 05/10/2021 15:5515 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS [TENS 
6 1.2 B) - CNO"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
62: 63; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.16.   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 I Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificuitem o andamento do Processa' 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/1012021 15:27:02 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 
Licttatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1005/10/2021 1636.06 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10 024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5' Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do intacta. 

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 Processa 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

pariu] de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httellvalidaarquivo portaidecornpraspuelicas com br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 'às 1412i12. 
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Processo. 
F-C 

• 
ia... ~erew

04/10/2021 - 16:51:28 300.00 29.130 301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:51:59 299.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.28)- CNDS DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6_3; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 atreves 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 05/10/2021 15:2702 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10,02412019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrõnico. 
'PAR- 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

LOTE 0005 - ITEM 0002 - Quadro Branco com porta pincel, confeccionado em MDF e revestido de formica ultra, medindo 3000 x 
1200mm com estrutura de borda e parafusos para fixar 
Dela Valor CNPJ 

29/09/2021 - 0909:58 1.330.00 (proposta) 22.682.95410001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:54:50 1 315.00 (proposta) 23.511.454(0001-22 - J R 13 BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 14;56:53 1.438,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 15:28:27 1.439.00 (proposta) 20.120.11410001-82 - GA. COMERCIO 
E SERV1COS EIRELI 

29/09/2021 - 19:02 1 733,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/0912021 - 14:42.41 750,00 (proposta) 27.790 405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/10/2021 - 13:57:08 920,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

Situação 

Vaia') 

Válido 

Válido 

Válido 

Canceiado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada permeio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30. Classeicadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase coMpetitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por Mei° 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5' Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
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. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
6.10  as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art, 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:3608 

porto/ fte A autenticidade do documento pode ser verificada no sito http://validaarquiveeportaldecompraspublicas.com,br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
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04/10/2021 - 00.51:04 620,00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:34:26 

Processo. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCID 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 
Licitatorio. que discordem das Cláusulas e norrnas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

1.251,06 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

04/10/2021 - 16:35:47 700,00 21_111336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16:36:54 619,00 27.790405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 16:39-07 618,00 29.130301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:40:20 617.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:36:08 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competifiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do eistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, da valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:5515 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.2 B)-- CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.   a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente 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 05/10/2021 15:27:02 

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. 

8.5. A.Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca' não identificando a empresa. . .. ..... 
CONFORME DECRETO 10.024/2015 Art, 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° (Durante a sessão pública. os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

ga portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site tittpavalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 1412:12. 
PUBLICAS Código verificador: 163609 



04/10/2021 - 164320 600,00 29./30.301/0001-11 - MEIGA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

04/10/2021 - 16:44.57 599.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS El RELI 

04/10/2021 - 1645:32 580.00 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

04/10/2021 - 16:46:02 579,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELl 

04/10/2021 - 16:49:12 550.00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

.Processo(kz 

Ruârica: 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 5/ - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO 
6.2: 6.3; 6.46.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
É 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 05/10/2021 15:27:02 

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. 

8 5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
°Marca" não identificando a empresa;  
CONFORME DECRETO 10.02412019 Art 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico_ 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados; em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos; sejam omissas, 
apresentem irregularidades; e dificultem o andamento do Processo 
Licitátório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1555:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.213) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6 3; 6.4: 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 as 
exigências do presente Editai e seus Anexos: sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitará-ir); que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 2404 Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

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. 

8.5. A.Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca/ não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva; oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Licitarorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2450 Decreto 
10024/19 05/10/2021 1.555/15 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6)- CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 64; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10,   a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos. 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem irregularidades: e dificultem o andamento 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 05/10/2021 15:2702 

agi de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpalvalidaarquivo,portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
P BLICAS Código verificador: 163E09 



04/1012021 - 16.49:44 549,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Process 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão iate/ripados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do Relente. 

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 
10024119 05/10/2021 15:55:15 

LOTE 0005 - ITEM 0003 - Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em PVC 
rígido padrão FNDE, estrutura em tubo de aço 7/8, tampo dupla face em MDF de 18mm color, com acabamento em fita de borda 
flexível na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática apeai. 
Data Valor ONPJ Situação 

29/09/2021 - 09:10:26 920,00 (proposta) 22.682 954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
.EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 14:5709 913,00 (proposta) 30_747.36910001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERV1COS EIRELI 

Válido 

29109/2021 - 14:58:42 915,25 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J NO BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 15:28:42 914,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - O A. COMERCIO 
E SER VICOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 19:02:11 489,00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

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

30/09/2021 - 14.43:18 1.095,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS 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. 

8,5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, senda obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Merca' não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderern 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 

01/10/2021 - 13:57:46 

1)4/10/2021 - 00:51:04 

04/10/2021 - 16:34:37 

pâ 

730,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 -V R COSTA 
EIRELI 

970,00 (proposta) 29.130.301 100D1 -11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

794.31 30.747.36910001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

10024/19 05/10/2021 15:55.15 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
6.10 ........ , as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1536-08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6.4; 6.5, 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 05110/2021 15:27:02 

Válido 

Oi de A autenticidade do documento pode ser verificada no sae httpl/validaarquivo.portaldecompraspublicas.com br 
PINAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12-12. 
gatcAs Código verificador. 163E09 



04/10/2021 - 16:37:14 731.00 27.790405/0001-27. ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:39:30 729.00 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa. .. .......
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10t2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6.4; 6.5: 65 (DECLARAÇOES) 
E 6.10,   a proposta de preços iniciai soa 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. 

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 Decrete 
10024119 05/10/202115:27:02 

LOTE 0005 - ITEM 0004 - Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto 
colorido (conjunto de 06 mesas em MDF de 15mm revestido em ambas as faces, com 6 cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm), 
MDF de 6 e 15mm dupla face color, com coluna central em aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. 
Data Valor CHPJ Sibaglie 

29/09/2021 - 0010:58 2 550,00 (proposta) 22682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SiLVA 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 457:24 2.498,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS BREU 

Válido 

29/09/2021 - 15:07:22 2.515,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29109/2021 - 15:29:02 2.499,00 (proposta) 20_120.11410001-82 G.A. COMERCIO 
E SERViCOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 19:02:11 433,00 (Proposta) 30.177.538/0001-37 ESCOLL AR IND 
DE MOVEIS 

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

30/09/2021 - 14:43:53 1.575,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e proposta inicial 

01/10/2021 - 13:5821 2.100.00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

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

8.5. A Proposta de Preços devera ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca "hão identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas. o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, aia 
terepo real, do valor do menor lance registrado vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:5515 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM 
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 
Lioltatedo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação Conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15.36:08 

porta) de A autenticidade do documento pode ser venficada no sito http-fivairdaarquivo.portaldecompraspublicas.com br 
COSPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
PUBUCAS Código verificador. 163609 



04/10/2021 -00:51:04 1.800,00 (proposta) 29.130301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:34:48 

Process 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.2 E) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6,6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10 .   a proposta de preços inicial e os 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 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 05/10/2021 15:27:02 

2.173,28 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERViCOS EIRELI 

04/1012021 - 16:36:29 1.790,00 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16:37:29 1.574,00 27.790 405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.40:10 1_573,00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:41:02 1.572,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
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 05/10/2021 15:3608 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.02412019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. . 
'PAR' 5n Durante a sessão pública, os licitantes verão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO (VENCIDO) 
6.2: 6.3; 6.4; 6 5; 6 6 (DECLARAÇOES) 
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 ihabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos: sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatória, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o ao. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

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 

8.5: A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obridatorio o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Mercar não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico_ 
'PAR 5/ Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedadas identificação 
do licitante: : 

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 
Liditatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

parto) tf e A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 19/1012021 as 14:12:12. 
PUBLICAS Código verificador_ 163E09 



04/10/2021 - 16.4147 1.550,00 29 130 301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:43:12 1.549.00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:43:28 1.540:00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:43:40 1.539,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.45:22 1.530.00 25130.301/0001-11 - MEGA. 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1.2 E) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2: 6.3; 6.4; 6.5: 6,6 (DECLARAÇOES) 
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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1908/10/2021 18/27:02 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30 Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
Licitaltrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.2 B) - CND''S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2:8/3; 6.4: 6.5: 6.6 (DECLARACOES) 
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,coeferjr aos mesmos 
autenaddade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eÁigências 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 05/10/2021 15:27:02 

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

8.5 A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante' 
Marca" não identificando a empresa.  

CONFORME DECRETO 10.624/2019 Art 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva. oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabifitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lieltatierio, que discordem das Cláusulas e manas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:5515 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 (a) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6.4; 5.5: 6.6 (DECLARAçOraS) 
E 8.10.   a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
ne 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 
Licitatorio„ que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decrete 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

parto) cIo A autenticidade do documento pode ser verificada no cite http'/fvslidaarquivo.portaldecompraspublicas.com ter 
PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12.12. 
BLICAS Código verific,ador. 163809 



04/10/2021 - 16:46:18 1.529,00 27.790 405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:52:14 1.528,00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 1653.15 1.527,00 27.790.40510001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Processo: 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio é fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico 
'PAR' 5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS [TENS 
6.1.26) CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.1)   a proposta de preços inicial soa 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 05/10/2021 15:27:02 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 1TENS: 
6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca' não identificando a empresa. . .......
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 05/10/2021 15.55:15 

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto 
colorido (conjunto de 06 mesas em MDF de 18mm revestido em ambas as faces, com 6 cadeiras fixa base em aço com 
tratamento ante ferrugem e assento e encosto em PVC rígido padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color, com coluna central 
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epáxi. 

Data Valor CNN Situação 

29/09/2021 - 0912,57 3.062,00 (proposta) 22682.954/0001-64 JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Válido 

29/0912021 - 14:57:40 3.003,00 (proposta) 30.747,369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 

Válido 

29109/2021 - 15:07:38 3.055,00 (proposta) 23,511.45410001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 1629:25 3003,80 (proposta) 20120.114/0001-82- G.A. COMERCIO 
E SERVIDOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 19:02:11 3.319.00 (proposta) 30177.538/0001-37 ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS 

14.1 por/O) sie A autenticidade do documento pode ser verificada no sita hapeevalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
COPAPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 

PUBLICAS Código verificador: 163E09 



30/09/2021 - 14:45:24 1.695.00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/1012021 - 1358:59 2.100,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 00:51:04 

04/10/2021 - 163503 

1.800,00 (proposta) 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Processo 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e propostas 
deverão ser assinadas digitalniente através de assinatura digital a 
conferir aos mesmos autentiddade e integridade. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obngatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante_ 

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 
Licttaterio, que discordem das Cláusulas e nomias do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 05/10/202115.55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:36.08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6,2:6.3: 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do:prazo previsto de Impugnação conforme, art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

2.612,61 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

04/1012021 - 16 36 49 1 790 00 21.111 336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/1012021 16:39:51 1.694.00 29.130,301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04(10/2021 - 16:41.17 1.693,00 27.700.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
6.16 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 
Licita:serio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme c art 24 do Decreto 
19024/19 05/10/2021 15:36:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6 1.2 8) - CND'S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6 2, 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 (ÉSECLARAÇOES) 
E 6.10 .  , a proposta de preços iniciai aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
rio sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

011. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omiSsas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtalário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme 9 art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2921 15:27:02 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10  • as declarações e proposta iniciai 
deserto Ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
mofe* aos mesmos autenticidade e integridade. 

/3.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
-Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10 024/2019 AR. 30 Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva. oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitátório; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15. 

portai rio A autenticidade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquivo.porteldecempraspublicascom.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
. PUBLICAS Código verificador: 163E09 



04/10/2021 6:4159 1,590,00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 11043:30 1,589,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:52:26 1.588,00 29.130,301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04110/2021 - 16:52:55 1.587,00 27.790405/0001.27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Processo. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
61.2 R) - CNDS DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENC..~ 
6.2; 6.3; 64, 6.5: 66 (DECLARACCES) 
E 6 10   a proposta de preços iniciai e os documen 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da prop sta 
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 Anexas; 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 05/10/2021 15:27:02 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Publicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante' 
"Marca" não identificando a empresa.  
CONFORME DECRETO 10.0241201  Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR- 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor da menor lance registrado, vedada a identificeção 
do licitante. 

6,11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o anamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem oca Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora CIO prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:55:15: • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 6) - CNEY'S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2, 6 3, 6.4. 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10   a proposta de preços inicial eco documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licita/ária, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15.2732 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preend-iimento dos campos 'Fabricante" 
'Marca" não identificando a empresa.  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art 30 Classificadas as 
propostas o pregoeiro dará inicio à fase competitiva; oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5' Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seuS Anexos, sejam omissas, 
aPresehtem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatairio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 05110/2021 15 55 15 

LOTE 0005 - ITEM 0006 - Conjunto para Professor (01 Cadeira -I- 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo 
FNDE. Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, revestimento Inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão com o acabamento na cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Toda 
estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em Polipropileno 
puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de 0 x 10mm de 
comprimento e com o símbolo Internacional da Reciclagem. Ponteiras e sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado por 
meio de encaixe. Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1W (CH 16) e 
pés confeccionados em tubo 0 1 W (CH 16). Cadeira com Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado 
anatomicamente. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. 
Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e 
afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm 
Data Valor CNPJ altuaçâo 

29/09/2021 - 09:13:26 608,00 (proposta) 22.682.954/0001'-64 JHON Valide 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http:/Nalidaarquivo.portaidecompraspublicaecombr 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portai de Compras Públicas em 19/1012021 às 14:12:12. 
PUBLICAS Código verificador: 163E09 



29/09/2021 - 14:58:44 611.00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 15:07:55 603,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 15:29:39 612,00 (proposta) 20.120114/0001-82 G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 1.244,00 (proposta) 30.177538/000I-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 14:46:04 850,50 (proposta) 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/10/2021 - 14:00:19 

04/10/2021 - 00:5104 

04/10/2021 16:3621 

04/10/2021 - 16:37:26 

04/10/2021 - 16:37.54 

795,00 (proposta) 21 111 336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

550,00 (proposta) 29 130.301/0001-11 - MESA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

531,57 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

700,00 21.111336/0001-00 -V R COSTA 
EIRELI 

557,00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Processo:" 
r, 'c Via: 

Válido 

Válido 

Válido 

ltaaL) 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

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. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa; 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades; e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO !TEM 
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 
Licitahrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:36:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
61.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3: 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 habilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licttatário. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 oiandamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2440 Decreto 
10024/1905110/2021 153008 

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. 

8,5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

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 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 1412:12. 
pusucAs Código verificador 163E09 



04/10/2021 - 16:41:21 530,00 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.26) CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 63; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 05/10/2021 15:27:02 

LOTE 0005 - ITEM 0007 - Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos 
arredondados, espessura 18mm com revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal 
em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 W (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W (CH 16). 
Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço assento e encosto 
em pollproplleno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm (CH 14) Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 
198mm Assento 400 x 310mm, altura ate o assento 350mm 
Data Valor CNPJ 

29/09/2021 -09:1a55 510.00 (proposta) 22.682.954/0001-64 -JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:59:27 524,00 (proposta) 30_747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 • 15:08:12 505,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 15:29:55 525,00 (proposta) 20.120114/0001-82 - GA. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

29/09/2021 - 19.02:11 596.00 (proposta) 30177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 14:46:54 615,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/1012021 - 14:0317 

04/10/2021 - 00:5104 

04/10/2021 - 16:35:32 

590,00 (proposta) 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

550,00 (proposta} 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

attuagilo 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

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

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

8.5. A Proposta de Preços devera ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas. sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante' 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art.- 30. Classificadas as 
propostas o pregoeiro dará inicio à fase competitiva oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PARI-5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
dó licitante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dinamitem 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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
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, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o cri 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:36:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.2 13) - CNCTS DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5: 66 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.  , a proposta de preços inicial ai os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão seta 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 conforrne o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

455,88 30,747.369/0001-23 YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 

portql de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 

  PÚBLICAS Código verificador. 163609 



Pref.:05s 

Ruenca: 

0411012021 - 16:3806 454,00 27.790_405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.38:30 540.00 21.111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16:43:43 450.00 29_130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

04/10/2021- 16:4429 449,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04110/2021 - 16:4740 440,00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa.  
CONFORME DECRETO 10.02412019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro clara inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. vedada a identificação 
do licitante. 

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 de Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55'15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 a 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 
10024119.05/100021 15:36:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 E3) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
62; 6.3. 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 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 05/10/2021 15-27-02 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por melo de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos 'Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10 0240019 AR 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
da sistema eletrônico 
'PAR' 50 Durante a sessão pública. os licitantes senão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante 

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 nonas. do Edital, estando 
fora do•prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 • 
• • 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 0) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO) 
6.2: 6.3; 6.4; 6.5: 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 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: 

6.11. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexas,• 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 05/100021 1527:02 

porte) de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpeevalidaarquivo.portaldecompraspublicascom.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/1012021 as•14:12:12. 
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04/10/2021 - 1548;22 439,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:49:39 430,00 29_130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:50:03 429,00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:5044 428,00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

04/10/2021 - 16:51:45 427,00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

nr1'neSS 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos -"Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas. o pregoeiro dará inicio à fase competitiva oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedadas identificação 
do licitante. 

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 
Lieltatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
61.29) CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6 3: 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.   a proposta de preços inicial soa documentos de 
habililação 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 irnegularidades, 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 05/1072021 152702 

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

8.5 ,A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa, 
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do Sistema eletrônico. .. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do vaiar do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante. 

6,11. - Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultam o andamento do Processo 
Liditatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2400 Decreto 
10024/19 05/10,2021 15:55:15 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
61.28) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2(6.3; 6.4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 
Licitatáno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS' TENS: 
6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade_ 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio á fase competitiva, oportunidade aro 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante • 

6.11. Serão inabilitadas batentes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lieltatório, que discordem das Cláusulas e•normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2400 Decreto 
10024/19 05/10/2021 1555:15 

pr/OI Os A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14.12:12. 
punijcAs Código verificador. 163E09 



Process 
9: 

LOTE 0005 - ITEM 0008 - Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em madeira aglomerada ( DP), com os cantos 
arredondados, espessura 18mm com revestimento superior em laminado melarnfnico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado á estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo Internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal 
em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 'A (CH 18) e pés confeccionados em tubo 0 1 W (CH 16). 
Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolírnetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por 
meio de encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 
350mm, Altura até o assento 380 mm. 
Data Valor CNP.) Sttuaçâo 

29/09/2021 - 09:14:21 540,00 (proposta) 22.682.954/0001-64 - jHON 
VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Valide 

29/09/2021 - 14:59:42 546,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Valido 

29/09/2021 - 15:08:40 529,00 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

Válido 

29109/2021 - 15:30:12 546.00 (proposta) 20.120 114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 19:02:11 593.00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLAR IND 
DE MOVEIS 

Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 88.1 DO 
EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS 

30/09/2021 - 14:47:37 628,32 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e proposta inicial 

01/10/2021 - 14:04:05 

04/10/2021 - 00:51.04 

610,00 (proposta) 21 111 336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

550.00 (proposta) 29.130_301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

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

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante' 
-Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico 
'PAR' 5. Durante a sessão pública os licitantes serão informados, em 
tempo reei do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante 

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 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM 
6.19   as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, 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 0500/2021 15:36:08 

• 
Cancelado -DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6,12 B) CNEY'S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO) 
6.2; 6.3, 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.  , a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
rirá 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 05/10/2021 15:27:02 

04/10/2021 - 1635:42 475.02 30747.369/0001-23 - YAMOVEIS Válido 
COMERCIO E SERVICOS BREU 

portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 as 14:12:12. 
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04/10/2021 - 16:3822 475,00 27.790.40510001-27 -.ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:36:53 660,00 21.111.5'3610001-00 V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16-.42:43 470,00 29.130.301/0001-11 -MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16-.44:03 469,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -16 44:42 450,00 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

processo. 
Fc:áha: 

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

S.S. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
"Marca" não identificando a empresa,  
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art, 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5° Durante a sessão pública, os licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante_ 

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 
Licatatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05110/2021 1536:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1.2 El) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO) 
6 2: 6 3 5 4; 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.11] . ....... 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. 

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 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

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, 

8 5 A Proposta de Preços devera ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca' não identificando a empresa. ........
CONFORME DECRETO 10.024/2019 Art. 30. Classificadas as 
propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 5' Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do liotante. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidlatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.12 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO (VENCIDO)
6.2s6.3; 6.4; 6_5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
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 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 
Licitatôno, que discordem das Clausulas e normas do Edita!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905/10/2021 15:2702 

ti) de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
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