
04/10/2021 - 16:45:17 449,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -1648:13 440,00 29.130.30110001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/1072021 - 16:48:37 439.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:4925 430,00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDa 

04110/2021 - 16:50:13 429,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

.cesso:.0-

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. 

8.5.4 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 0511012021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.213) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 8.3, 6,4:6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10   a proposta de preços inicial nos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/101202115:27:02 

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 

5.5.-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. 
'PARI 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 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 tTENS 
6.1.2 13) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO) VENCIDO) 
6.2; 03,6.4; 6.5:6.5 (DECLARAÇOES) 
E 610 . .... . .. , a proposta de preços inidal e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS' 
6.10   as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai, para 
confenr 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 a. fase competitiva; oportunidade em 
que oslioltantes 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 es 
exigências do presente Editai e seus Anexos; sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lititatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 cio Decreto 
10024/19 05/10/2021 1555:15 

porteí de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http:Ilvalidaarquivo.porraldecompraspublicas.corn.br 
CC PIAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 as 141212. 
P LwAs Código verificador: 163E09 



04/10/2021 - 1650:49 428.00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, 

04/1012021 - 16:51:27 427.00 27700.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Cancelado DESCUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO AOS IT 
6.1.20) - CND"8 DIVIDA ATIVA UNIÃO) VE O ) 
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 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10  , as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
confehr 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 
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 0009 - Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos 
arredondados, espessura 18mm com revestimento superior em laminado melarnínico 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-05 (L x P x A) 600 x 450 x 710 mm: Cadeira: Assento e Encosto em Pollpropileno 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-05: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 
390mm, Altura até o assento 430 mm. 
Data Vaiar CNPJ 

29/09/2021 - 0914:49 560,00 (proposta) 22.682.954/0001-64 - JHON 
VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

29/09/2021 - 14:59.56 578,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIREL1 

29/09/2021 - 15:09:04 551,20 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J PC BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 15.30:29 579.00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SER VICOS EIRELI 

29/09/2021 - 1902:11 593,00 (proposta) 30.177,538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 14:48:21 648,00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Situaçao 

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 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 
cate os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
dá 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 Editai e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóho, 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 A autenticidade do documento pode ser verificada no site httplaralidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COrRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 as 14:12:12. 
P BLICAS Código verificador. 163E09 



01/10/2021 - 140444 630.00 (proposta) 21_111.336/0001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

04/1012021 - 00:51:04 550,00 (proposta) 29_130.301/9001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 163551 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
610 ....... , as declarações e proposta inicial d o ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para confenr 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 15:3608 

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 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 1627:02 

502_86 30_747 369/0001-23 - YAMOVEIS Valido 
COMERCIO E SERViCOS EIRELI 

04/10/2021 - 16:38:35 501,00 27.790 405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:39:39 580,00 21,111.336/0001..00-. V R COSTA 
EIRELI 

04/10/2021 - 16:41:34 500.00 29.130.301/0001-11 - tviEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:41:56 499,00 27 790405/0001-27 - 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 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. -

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 AO (TEM 
6.10  , as declarações. e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
Esti. 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;36:08 • 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 E) , CNDS 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 05/10/2021 15.27:02 

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

85.4 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' 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 
eÁigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2400 Decreto 
10024/1905/10/2021 15:5615 

lue porta! ck A autenticidade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquivo.porfaldecompraspUblicas.com.br 
CO¥PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19110/2021 às 14:12:12. -
PUBUCAS Código verificador 163609 



04/10/2021 - 1642.17 498,00 29.130601/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LIDA 

04/10/2021 - 164233 497,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:43:58 480,00 29 130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:44 3 479,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16.45:43 450.60 29.130.30110001-11 - MESA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

porto! ri 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1,26) CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
62; 6.3:6.4: 6.5: 6.6 (DECLA.RAÇOES) 
66.10 . ,,,,,,,, , a proposta de preços inidial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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 Derreto 
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 á fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
'PAR' 50 Durante a sessão 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 atenderam 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 05/1012021 15:5615 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6.2; 6 3; 6.4: 6.6 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 
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 15:27:02 

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 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' 6° 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 enormes 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 6.10.   a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
rio sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
egências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidadesee dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de impugnação conformes art. 24 do Decreto 
15024/19 05/10/202115:27:02 

A autentiddade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaidecomprespublices.combr 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. . 
Código verificador 163509 



04/10/2021 - 16:47:05 

Processo: 

uugcscar;., 

449,00 27.790405/0001-27 -ADEQUA Cancelado - DESCUMPRIMENTO Às. IT S: 
MOVEIS EIRELI 6.10  as ações 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 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, vedada a idenfificação 
do licitante. 

04/10/2021 - 16.47:18 440,00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16 47:52 439;00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 -164835 438,90 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:4651 438.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

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;55:15 

Cancelado - DESCUMPRI MENTO AOS ITENS 
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 ás 
e>dgências do presente Edital e seus Anexos; sejam omissas, 
apresentem irregularidades; e dificultem o andamento do Processe 
Lidtatóra, 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 ITENS; • 
6,10 . ........ .... ....... ..... as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
• 
8.5s A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal de Compras 
Públicasesendo 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 fictante. • 

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 
Liortalorio, 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) - 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 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 

611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos: sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
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 15.27:02 

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 
preendlimento da planilha existente no sistema Portai de Compras 
Públicas. sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" 
'Marca' não identificando a empresa. ... 
CONFORME DECRETO 10.02412019 AM 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 
tempereal, 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 
Licitatõrio, que discordem das Causulas e normas ao Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05110/2021 1555:15 

por& de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http-fivalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente rio Portal de Compras Públicas em 19/10.12021 às 14:12:12, 
PUBLICAS Código verificador: 163E09 



04/10/2021 - 16:4900 

Processo: 

Kuerica: 

437.90 29.130.301/0001-11 - MECA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
EMPREENDIMENTOS LTDA 6.1.26) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 

6.2; 6.3; 6.4,6.6: ES (DECLARAÇOES) 
E 8.10.   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 

04/10/2021 - 16:49:20 437.00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:49:46 430,00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16.50:30 432,00 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

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 15:27:02 

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 maioria 
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, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórro, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 8) - 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 normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1527.02 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10   as declarações e proposta inidal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
confedr 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'dificultern 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 1.5:55:15 

LOTE 0005 - ITEM 0010 - Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos 
arredondados, espessura 18mm com revestimento superior em laminado melamínico 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 1/: (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W (CH 16). 
Dimensões aproximadas: CJA-06 (1 x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à 
estrutura por rebites de repuxo. Em pollproplleno copolfmetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por 
meio de encaixe. Estrutura tubular 020,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 
430mm, Altura até o assento 460 mm. 
Data Valor CNN Maça° 

29/09/2021 09:15:23 590,00 (proposta) 22.6132.954/0001-64 - THON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIRELI 

Válido 

29/09/2021 - 15:02:12 514.00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Válido 

VZ • trt& de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpilvalidaarquivo.potaldecempraspublicas.combr 
PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 1911012021 às 14:12;12. 

P BIJCAS Código verificador: 163E09 



29/09/2021 - 15:09:21 606.10 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
EIRELI 

29/09/2021 - 15:30:45 515,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - G.A. COMERCIO 
E SER VICOS EIRELI 

29/09/2021 - 19:02:11 613,00 (proposta) 30 177 538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 14:49:00 625.50 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/10/2021 - 14 05 37 

94/10/2021 - 00:51:04 

653.00 (proposta) 21.111 33 10001-00 - V R COSTA 
EIRELI 

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

Válido 

Válido 

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

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 
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 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnaça-o conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05119/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
6.10 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digita( 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 nonas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/202115:36:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.1.2 E) - 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 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 
10024/1905/1012021 15:27:02 

04/10/2021 - 16:36:00 447,18 30 747 369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Válido 

04/10/2021 - 16:38:46 446,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Oancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
610 as declarações e proposta inicial 

04/10/2021 - 1640,21 595.00 21111.336/0001-00 - 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 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 1902412819 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. 2480 Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
6.10   , as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
dignamente 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 
10624/1995/10/2021 15:36:08 

portql.tie A autenticidade do documento pode ser verificada no site httplAralidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
CONPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12:12. 
PUBLICAS Código verificador 163E09 



04/10/2021 - 16:41:01 445,90 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 1642:08 445,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:4226 444.00 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:4244 443,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:47:29 440.00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Processo: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 BI - CNEFS 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 ao prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024(19 05/10(2021 1527:02 

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 as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2460 Decreto 
10024/19 05/10/2021 15.55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1 2 13) - CNEY'S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO ) 
6 2, 6 3; 6.4: 6.5:6 6 (DECLARAÇOES) 
E 6.12.   a proposta de preços inicial coa documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente 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 de 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;15:2702 • 

C' ancelado - 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" 
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 lic tanta. 

6.11. - Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
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 1555:15 

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 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 05110/2021 15:27.02 

portfli do A autenticidade do documento pode ser verificada no site Ottpifivalidaarquivo.portaldecomprasoublicas.combr 
CLUPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14:12;12. 
PUBLICAS Código verificador 1630116 



04/10/2021 - 1648:03 439,00 27.790_405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:48:52 438.90 29_130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 16:49:30 438,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:49:57 435,00 29.130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/10/2021 - 165042 436.00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Processo: ?~.1Ce,t(

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 
6 10 as ecla ções e proposta iniciai 
deverão ser assinadas digitalmente ah 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' 5n 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 El) - 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 deciaraçôes e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

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

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS: 
6.10   as declaraçôes e proposta inicial 
deverão serassinadas digitalmente através de.assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8 5. AProposta de Preços deverá ser apresentada par meio de 
preenchimento da planilha existente no sistema Portal 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 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.reaf, 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 
10024119 05/10/2021 15:55:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS iTENS 
6.1.2 (3) - 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 declara95es e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

6.11. Serão: inabilitadas /leiter-4es 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 soarias 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 
deverãe ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
confenr 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 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 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecomprespublicascom.br 
8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas ore 19/10/2021 as 14:12:12. 
AS Código verificador 163E09 



Processo' 
7:c ála: 
ISuerica: 

LOTE 0005 - ITEM 0011 - Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nci(anal de 
Desenvolvimento da Educação) resistente e prática. Confeccionada em MDF revestido na face superior em laminado de alta 
pressão e face inferior com contra capa, bordos com fita de PVC 3mm azul. Estrutura composta por travessas inferiores em tubo 
de aço 01.112848243;, superiores em 01.1/4848243; e colunas 29 x 58mm, pintura epéxl pó liso brilhante. Bandeja porta livros 
em polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900 x 800 x 820mm (L X P X A). 
Data Valor CNN 

29/09/2021 - 09:15:56 721,00 (proposta) 22.682.954/0001-64 - JHON 
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
EIREL1 

29/09/2021 - 15:0231 697,00 (proposta) 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SER VICOS EIRELI 

29/09/2021 - 15:10E17 732,22 (proposta) 23.511.454/0001-22 - J R D BRANDÃO 
BREU 

29/09/2021 - 15:31:02 698,00 (proposta) 20.120.114/0001-82 - GA. COMERCIO 
E SERMOS EIRELI 

29/09/2021 - 1902:11 1.160.00 (proposta) 30.177.538/0001-37 - ESCOLLAR IND 
DE MOVEIS 

30/09/2021 - 14:50:59 435.00 (proposta) 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

01/10/2021 - 14:06:14 

04/10/2021 - 00:51:04 

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

790,00 (proposta) 29130.301/0001-11 - MECA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Situação 

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 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 As:terna 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 
Licjtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1905(1012021 155515 

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 
10024/1005/10/2021 1636:08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.1.2 I3) - CND''S DIVIDA ATIVA UNIÃO (VENCIDO ) 
6.2; 6.3; 6.4: 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
65.10 . •   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 cio presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultemio andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora tio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 15:27:02 

04/10/2021 - 16:36:17 606.39 30.747.36910001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Válido 

04/10/2021 - 16:41:08 434,90 29.130.301/0001-11 - MEDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

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) 
66.10.   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 
digitaime.nte 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 nossas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 05/10/2021 1527:02 

parto A autenticidade do documento pode ser verificada rio site tittpaavalidaarquivo portaldecompraspublicas com br 
PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 ás 14:12:12. 
LISAS Código verificador 153609 



04/10/2021 - 16:42:18 434,00 27.790.405/0001-27 ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:50:05 433.00 29.130.301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/1012021 - 16:50:58 432,60 27.790.405/0001-27 -ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

04/10/2021 - 16:51:10 430,00 29.130301/0001-11 - MEGA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/1012021 - 16:5221 429,00 27.790.405/0001-27 - ADEQUA 
MOVEIS EIRELI 

Processo: 

Ruorica: 

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 infantes 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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e nomias 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 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 
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 digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de 
preenchimento da pranitha 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, 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 
10024/1906/10/2021 15:5515 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ÍTENS 
6.1.2 B) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO( VENCIDO) 
62: 6 3; 6.4, 6.5; 6.6 (DECLARAÇOES) 
E 6.10.   a proposta de preços iniciai e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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 15:2702 

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 16.024/2019 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 mal, 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 irreoulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Ticrtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
Fora cio prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2460 Decreto 
10024/19 05/10/2021 15-55.15 

partqf A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaidecompraspublicas com br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas are 19/10/2021 as 14:12:12 
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P•rõcêsso: 
reáha: 
Roárkm' 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Lota Datafriore Enviado por Arqutve 

0001a 06/10/2021 - 10:51:10 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Preeeste Nersocre,,ais 09a2021 ge, pdt 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

00023 06110/2021 - 10:51:50 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS Erapoatieumálali152.0.21..5Q. 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

0003a 06/10/2021 - 1052:15 30.747.369/0001-23 YAMOVEIS Propnata Neçnciada 0252021,5Q-Pdf 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

00045 06/1012021 - 10:52:36 36.747.365/10001-23. YAMOVEIS Pronest.3 N o„iada 0952021 SO.pdf 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

0005a 06110,2021 - 10:52:59 30.747.369/0001-23 - YAMOVEIS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Deta/Hora Enviado por Número Órgão de Data de 

Expedição Expedição 

YAMOVEIS 02/10/2021 YAMOVEIS 
COMERCIO E 1642 COMERCIO E 
SERVIÇOS SERVICOS 
EIRELI BREU 

Data de Validade ArquNo 

TODOS OS 

EXIGIDOS 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intong5o de Receio 

13/10/2021 - 10:48 

Recumo Contrarroado 

0001 - LOTE —I MOBILIA EM AÇO 

Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10.29:02 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS PREGÃO QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, era 

decorrência da apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor 
estimado afronta o disposto no art. 4, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo instituto do Patrimônio Histórico 
e Artistico Nacional (iphan), tendo por objeto contrafação de serviços de 
impressão corporativa. com locação de equipamentos e fornecimento continuo de 
suprimentos e consumiveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.59462. 
Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o mérito, após a altiva 
do Iphan, filiou-se o relata' á conclusão da unidade técnica, no sentido de que 'a 
desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta 
de valores acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 
5.450/2005, segundo o qual o exame da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para contrafação deve 
ocorrer após o encerramento da etapa de lances, is verbis: 'Art. 25. Encerrada a 
etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital- . Acrescentou 
que, além de contrária à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em 
desacordo com a jurisprudência do TCLI(Acórdão 934/2007 1 Câmara) e como 
próprio edital do certame. Com base nesse fundamento, acolheu o Plenário a 
proposta do relator de julgara Representação parcialmente procedente e dar 
ciência ao lphan de que "a desclassificação das licitantes, antes da lesada lances, 
em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado peto decreto 10.024/19, o art 4. Inciso Xl nada tem haver com a presente situação, o que diz o art 4. inciso XI : (examinada a 
proposta CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, quanto ao objeto e valor caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024119para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item 21.5 do Edital , As empresas 
que não entrarem como pedidcade IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital, A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem corno, que recebeu todos ás documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração' da respectiva proposta comerciai, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/15/ ou participarem dó presente certame Declara por fim, que aceita e se submete á todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Ror ser expressão da Verdade, firmo a presente, 
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30.177.558/0001-37 - 13/10/2021 - 10:29:28 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS 

NeceSSO: 
:d

superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 40. inciso XI, da Lei 
10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2405e Acórdão 213112016 Plenário, 
Representação, Relatar Ministro-Substituto Marcos Bernquerer. 
No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade 
de fraude lieitatória  e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito...No ato 
da solicitação deve ser citado que a desclassificação antes da fase de lances 
afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 
5.450/2005, 
Além disso, o orçamento sigiloso, que é o caso, não permite aos licitantes 
saberem o valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de 
fraude licitatória 

ando 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19. o art 4. Inciso Xl nada tem haver com a presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir rootivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme tem, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem corno, que recebeu todos os documentos e informações necessárias. os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
par não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete á todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital , Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor máximo aceitável está de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o decreto de 
regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados e antigos. 
As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria municipal. 

0002 - LOTE — II - CADEIRAS 

Intenções de Recurso 
CNP-1 Dela de Envio Intenção Julgamento 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 1030:15 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS PREGÃO QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em 

decorrência da apresentação de propostas .cinjos valores são superiores ao valor 
estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e ArtiStiCo. Nacional (lphan), tendo por objeto contratação de serviç,os de 
impressão corporativa, com locação de equipamentos e fornecimento continuo de 
suprimentos e consumiveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.594,62. . 
Dentre as irregularidades aventadas, apontou se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia á fase de lances .fio analisar o mérito após a oitiva 
do iphao tiliou-se o relator é conclusão .da unidade técnica, no sentido de que "a 
desclassificação das licitantes anterior à fase de lanosa em decorrência da oferta 
de valores acima do preço inicialmente orçado violou nen. 25 do Decreto 
5.450/2005, segundo o qual o exame da proposta- classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contrafação deve 
ocorrer após o encerramento da etapa de lances, in verbis: 'Art. 25. Encerrada a 

• etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital- . Acrescentou 
que, alem de contrária à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em 
desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1° Câmara) e com o 
próprio edital do certame. Com base nesse fundamento, acolheu o Plenário a 
proposta do relator de julgar a Representação parcialmente procedente e dar 
ciência ao Iphan de que "a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, 
em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com apresente situação, o que diz c art 4. Inciso XI '(examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro deddir motivadarnente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve a prazo conforme-art. 24 do Decreto 10.024/19; para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bern como, .que recebeu todos os documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por.nãoimpugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto-10024/19 Ou participarem do presente certame, .Dedara por firnsque aceita e se submete a todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer da qualquer ação contra o-referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10:30:33 superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°„ inciso XI, da Lei Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005e Acórdão 2131/2016 Plenário, 

Representação, Relator Ministro-Substituto. Marcos Bernquerer. 
No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade 
de fraude Senatoria .e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito.,. No ato 
da soliditação deve ser citado que a desclassificação antes da fase de lances 
afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 
5.450/2005. 
Além disse, o orçamento sigiloso, que é o caso-, não permite aos licitantes 
saberem avalor estimado no processo. agravando e criando situação clara de 
fraude licitatoria !I 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o.art 4: Inciso XI pada tem haver com a presente situação, o.que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro:decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 2400 Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausuias do edital que não concordasse e conforme nem. 21.5 do Edital. As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art.-24 do Decreto 70024/19. ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Editai A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos trem como que recebeu todos os documentos e informações necessárias os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024(19 ou participarem cio presente certame. Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital Por ser expressão da verdade, firmo a presente_ 

O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor máximo aceiável eistá.de acordo com Art.15. do Dedreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o decreto de 
regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leia e Decretos revogados e antigos. 
As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradona municipal. 

0003 - LOTE — III - MOBILIA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 

Intenções de Recurso 
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CNPJ Data de Envio Intengao Julgamento 

30.177.538/0001-37 - 13/1012021 - 10.31.06 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS PREGÃO QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em 

decorrência da apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor 
estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso Xl. da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 5450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (lphan), tendo por objeto contratação de serviços cie 
impressão corporativa, com locação de equipamentos e fornecimento continuo de 
suprimentos e consumiveis de impressão, com valor anual estimado em RS 
2.569.594,62. 
Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o mérito, após a oitiva 
do lphan, filiou-se o relator à conclusão da unidade técnica, no sentido de que "a 
desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta 
de valores acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 
5.450/2005, segundo o qual o exame da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação deve 
ocorrer após o encerramento da etapa de lances, is verbis: 'Art. 25. Encerrada 
etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital- . Acrescentou 
que, além de contrária à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em 
desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1° Câmara) acamo 
próprio edital do certame. Com base nesse fundamento, acolheu o Plenário a 
proposta do relator de julgara Representação parcialmente procedente e dar 
ciência ao lphan de que "a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, 
em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com a presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadarnente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem como pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10.31:19 superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005". Acórdão 2131/2016 Plenário, 

Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Elemquerer. 
No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.. . trata-se na verdade 
de fraude licitatona  e cabe ação judicial, caso a recurso não seja aceito...No ato 
da solicitação deve ser citado que a desclassificação antes da fase de lances 
afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 
5.450/2005. 
Além disso, o orçamento sigiloso, que ê o caso. não permite aos licitantes 
saberem o valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de 
fraude licitatória 

Justificativa- O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4 Inciso XI nada tem haver com a presente situação, o que diz o art 4 Inciso XI • (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadarnente a respeito da sua aceitabilidade) 
A empresa teve o prazo conforme art 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital cio.e. não concordasee. e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem como pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art 24 do Decreto 10024119, ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Editai A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações neoessarias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
portão impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/1900 participarem do presente certameaDeclara por fira', que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor máximo acatável está de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/1a A empresa impetrante desconhece o decreto de 
regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados e antigos. 
As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria municipal. 

0004 - LOTE — IV- BEBEDOURO 

Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 

30.177.538/0001-37 .- 13/10/2021 10:31:51 MANiFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS PREGÃO QUANTO A desclassificação daS licitantes, antes da fase de lances, eia 

decorrência da apresentação de propostas CIOS valores são superiores ao valor 
estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e rio art. '25 do 
Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (lphan), tendo por objeto contratação de serviços de 
impressãe corporativa, com locação de equipamentos e fornecimento continuo de 
suprimentos e consumiveis de impressão. com valor anual estimado em RS 
2.569.594,62. 
Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia á fase de lances Ao analisar o mérito após a ativa 
do lphan filiou soa relatora conclusão da unidade térmica no sentido de que "a 
desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta 
de valores acima do preço inicialmente orçado violou o an. 25 do Decreto 
5.450/2005, segundo eivai o exame da proposta classificada em primeiro lugar . 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação deve 
ocorrer após o encerramento da etapa de lances. in verbis: 'Art. 25. Encerrada a 
etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital- . Acrescentou 
que, além de contrária à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em 
desacordo corri a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1° Câmara) e com o 
próprio edital do certame. Com base nesse fundamento, acolheu o Plenário a 
proposta do relator de julgar a Representação parcialmente procedente e dar 
ciência ao lphan de que 'a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, 
em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são 

part& de A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http.fivalidaarquivo portaldecompraspublicascom.br 
CO PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 14.12:12. 
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PTOCeSSO: 

NUGfiCa: 

Justificativa: O decreto 5450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19. o art 4. Inciso XI nada tem haver com a presente situação, o que diz o a04. inciso XI ada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21_5 do Edital , As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19. ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as clausulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10:3202 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS 

superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 
10.520/2002 ano art. 25 do Decreto 5.450/2005". Acórdão 213112016 Plenário, 
Representação, Relator Ministro-Substituto Martes Bemquerer. 
No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade 
de fraude licitatória  e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito.. .No ato 
da solicitação deve ser citado que a desclassificação antes da fase de lances 
afronta os art. 4°, inciso Xl. da Lei 10.52012002 e no art. 25 do Decreto 
5.450/2005. 
Além disso, o orçamento sigiloso, que é o caso, não permite aos licitantes 
saberem o valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de 
fraude licitatoria !! 

Indeferido 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10_024/19, o art 4. Inciso Xl nada tem haver com a presente situação, o que diz o art 4. Indso XI : (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10 024/19. para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessanas, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Editai conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita asa submete à todas as condições 
estabelecidas no referida Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor máximo aceitável está de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o decreto de 
regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados e antigos. 
As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria municipal. 

0005 - LOTE - V- MÓVEIS ESCOLARES 

Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio intenção Julgamento 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10:3229 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE Indeferido 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS PREGÃO QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em 

decorrência da apresentação de propostas cujos vaiares são superiores ao valor 
estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Património Histórico 
e Artístico Nacional (lphan), tendo por objeto contratação de serviços de 
impressão corporativa. com locação de equipamentos e fornecimento continuo de 
suprimentos e consumiveis de impressão, com valor anual estimado em Es 

:2.569.594,62 
Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia à fase de lances Ao analisar o mérito, após a oitiva 
da lphan, filiou-se o relator à conclusão da unidade técnica, no sentido de que -a 
desclassificação das licitantes anterior á fase de lances, em decorrência da oferta 
de valores acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 
5450/2005 segundo o qual o exame da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade no preço em relação ao estimado para Contrafação deve 
ocorrer após o encerramento da etapa de lances, In verbis: 'Art. 25. Encerrada a 
etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para contrafação e 
venficará a habilitação do licitante conforme disposições do edital-  Acrescentou 
que, além de contrária á legislação, a prática adotada pelo pregoeiro esta em 
desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1° Câmara) e com o 
propno edital do certame, Com base nesse fundamento, acolheu o Plenário a 
proposta do relator de julgar a Representação parcialmente procedente e dar 
ciência ao lphan de que "a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, 
em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são 

Justificativa. O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10 024/19, o art 4 inciso XI nada tem haver com a presente situação. o que diz o art 4. Inciso XI . (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas 
que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA. DECLARA. que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comerciai. e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame Declara por fim, que aceita asa submete á todas as condições 
estabelecidos no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

30.177.538/0001-37 - 13/10/2021 - 10:32:41 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS 

são supenores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei Indeferido 
10520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005'. Acórdão 2131/2016 Plenário 
Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer. 
No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO. trata-se na verdade 
de fraude licitatória  e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito.. No ato 
da solicitação deve ser citado que a desclassificação antes da fase de lances 
afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 
5.450/2005. 
Além disso, o orçamento sigiloso, que é o caso, não pende aos licitantes 
saberem o valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de 
fraude kl:latiria !! 
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Processo: 
Fc;ria: 
RUCCi 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com a presente situação, o que diz o ali 4. Inciso XI : (examinada a 
proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). 
A empresa teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não concordasse e conforme itern.21.5 do Edital, As emp1ba4s 
que não entrarem como pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame automaticamente estão 
concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do relendo 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta eiaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita asa submete á todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor máximo aceitável está de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o decreto de 
regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados e antigos. 
As acusações feitas peia impetrante são graves e devem ser apuradas pais procuradoria municipal. 

Classificação Parcial 

LOTE 0004 - ITEM 0001 Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, 
lateral: 65 cm, altura: 1,30 orn, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado, armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, compressor 
hermético: 1/5. 
Ciasard. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ' Valor Global 

MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA 29.130.301/0001-11 Desclassificado 25.470.00 

2° ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177 538/0001-37 Rejeitado 124800,00 

3. YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30 747 369/0001-23 Arrematante 125.671,50 

4° J R O BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 141.000,00 

5° JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 22.682.95410001-64 Classificado 142.500,00 
EIRELI 

G.A. COMERCIO E SERViCOS EIRELI 20 120.114/0001-82 Classificado 144 480,00 

Arrematante; Desclassifcado, Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

LOTE 0001 - ITEM 0001 Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 com prateleiras internas reguláveis, 
confeccionadas na chapa 24 com 02 portas individuais contendo maçaneta e chaves 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ' Valor Global 

1° MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA 29.130.301/0001-11 Desclassificado 339.454,00 

2° V R COSTA EIRELI 21.111.336/0001-00 Desclassificado 345.780.00 

3° ADEQUA MOVEIS EIRELI 27.790.405/0001-27 Desclassificado 381.440,00 

YAMOVES .COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.747.369/0001-23 Arrematante 420_117,40 

5° J R D BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 468.386,00 

JHON 1A1ANDERSON RODRIGUES DA SILVA 22.682.95410001-64 Classificado 474.798,00 
EIRELI 

7' ESCOLLAR 1ND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Rejeitado 626.318.00 

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS 10205.115/0001S-10 Rejeitado 883.000,00 
MOGI MIRIM LTDA ME 

9" G.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20.120.114/0001-82 Rejeitado 949.440,00 

10° ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 31_586.441/0001-40 Rejeitado 1,394.160,00 
EIRELI 

'Arrematante; Desclassifrado. Inabilitado, Classifcado e Rejeitado 

LOTE 0003 - ITEM 0001 Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epáxi, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ ~O* Valor Global 

1° ADEQUA MOVEIS EIRELI 27.790.405/0001-27 Desclassificado 359 750,00 

YAMOVEIS COMERC30 E SERVICOS EIRELI 30 747.399/0001-23 Arrematante 392.890,30 

3° J R D BRANDÃO EIRELI 23.511 454/0001-22 Classificado 437 557,50 

4° JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 22682.954/0001-64 Classificado 439.362,90 
EIRELI 

5° DA. COMÉRCIOS SERVICOS EIRELI 20.120.11/1/0001-82 ClaSsificado 452.280,00 

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA 29.130301/0001-11 Desclassificado 471.760,00 

7° ESCOLLAR 1ND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Rejeitado 549.860,00 

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 31.586 441/0001-40 Rejeitado 1.282.590,00 
EIRELI 

'Arrematante; Desclassifeado; inabilitado, ClaSsifcado e Rejeitado 

LOTE 0002 - ITEM 0001 Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, assento 
com dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em aço com 
tratamento tratado anti ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

A autenticidade do documento pode ser verificada no Sit9 http fivahdaarquivo portaldecompraspublicas com lar 
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Processo: 

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação Valor G j 

ADEQUA MOVEIS EIRELI 27.790.405/0001-27 Desclassificado 442.380,00 

2° META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.630/0001-63 Desclassificado 442.700,00 

3° V R COSTA EIRELI 21_111.330/0001-00 Desclassificado 457.270,00 

4' YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.747.369/0001-23 Arrematante 499.083,00 

5' MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA 29.130.301/0001-11 Desclassificado 549.870,00 

J NO BRANDÃO EIRELI 23.511.454/0001-22 Classificado 563.370,90 

7° JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 22.682.954/0001-04 Classificado 570.037,50 
EIRELI 

8° GA. COMERCIO E SERVICOS ['RELI 20.120.114/0001-82 Classificado 575 066,50 

ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Rejeitado 679.740,00 

10° ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO 31.586.441/0001-40 Reieitado 1 605 210,00 
EIS EU 

Arrematante; Desclassifoado; Inabilitado. Classitcado e Rejeitado. 

LOTE 0005 - ITEM 0001 Carteira universitária anatómica, encosto com dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional 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 anti corrosivo e fosfatizante por imersão, pintura eletrostática a pó epáxi na 
cor branca curada e polimerizada em estufa a 210°C, sapatas de contato ao piso para proteção da pintura, porta livros fechado 
nos Cãs lados com abertura frontal para colar objetos sendo seu dimensional total com abertura de 120mm sob assento, 
prancheta anatómica 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 poliproplieno 
Injetado na cor azul, 
Classif. Foireosdor CPF/CNPJ Situação Valor Global 

1° MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA 29 130.301/0001-11 Desclassificado 2_100.020,00 

2° ADEQUA MOVEIS EIRELI 27.790 405/0001-27 Desclassificado 2.164.090,00 

3° YAMOVEIS COMERCIO E SERVIDOS EIRELI 30.747.369/0001-23 Arrematante 2.458.863,60 

4° V R COSTA EIRELI 21.111.336/0001-00 Desclassificado 2.673.400,00 

5° G.A. COMERCIO E SERMOS EIRELI 20.120.114/0001-82 Classificado 2.830.580,00 

6° J R D BRANDÃO FREI] 23.511.454/0001-22 Classificado 2.874.088,80 

7' JHON VVANDERSON RODRIGUES DA SILVA 22.682.954/0001-C4 Classificado 2.886.680,00 
EIRELI 

8° ESCOLLAR IND DE MOVEIS 30.177.538/0001-37 Rejeitado 2 901.820,00 

' Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

Chat 
Dato Apelido Frase 

01/10/2021 - 14:00:20 Pregoeiro Boa tarda 

34/10/2021 - 14.01:11 Pregoeiro Iremos iniciar o analise das Propostas - 

04/10/2021 - 14 01.21 Sistema O processo está em fase de analise das propostas 

04/10/2021 - 15:31:50 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 883000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 15:31:50 Sistema Motive:.*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 82.5584% 

04/10/2021 - 15:32:17 Sistema O lote 0001 /ave uma proposta de R$ 949440,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 15:32:17 Sistema Motivo: "PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 96,4023% 

04/10/2021 - 1632:40 Sistema O lote-0001 teve uma proposta de RS 626318,00 cancelada peio pregoeiro. 

04/10/2021 - 15:32:40 Sistema Motive: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.00 EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

04/10/2021 - 163303 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de RS 1394160,00 cancelada pelo pregoeiro_ 

04/10/2021 - 15:33:03 Sistema Motivo: 'PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 188;3976 

04/10/2021 - 15:34:32 Sistema O lote 0002 teve uma proposta de R$ 679740,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 1534:32 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1 DO EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

04/10/2021 - 15:34:59 Sistema O lote 0002 teve uma proposta de R$ 1605210.00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/1.0/2021 - 15:34:59 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 178,6995% 
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Processo' ~ 9537/ 71

Ni4 f !c.a: 

04/10/2021 - 15:35:18 Sistema O lote 0003 teve uma proposta de R$ 549860,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 15:35:18 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8. IDO EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

04/10/2021 - 15:35:53 Sistema O lote 0003 teve uma proposta de R$ 1282590,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 1635:53 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 183.3518 % 

04/10/2021 - 15:36:08 Sistema O lote 0004 teve uma proposta de R$ 124800,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 1636:08 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1 DO EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

04/10/2021 - 15:36:18 Sistema O lote 0005 teve uma proposta de R$ 2961820,00 cancelada pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 15:36:18 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 8.8.1.D0 EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA 
INFERIOR 60 (SESSENTA) DIAS. 

04/10/2021 - 1607:18 Sistema As propostas foram analisadas co processo foi aberto 

04/10/2021 - 16:07:18 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso 1 do caput do art. 
31. a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública 

04/10/2021 - 16:07:18 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será 
desconsiderado_ 

04/10/2021 - 16:0718 Sistema Conforme o artigo 20 da instrução normativa 003 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

04/10/2021 - 1607:30 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 16:07-30 Sistema 6 lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa 

04/10/2021 - 16:17:59 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 16:17:59 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

04/10/2021 - 16:20:04 Sistema O lote 0001 foi encerrado. . 

04/10/2021 - 16:28:40 Sistema O lote 0003 foi Aberto pelo Pregoeiro. 

04/10/2021 - 10:28:40 Sistema O tote 0003 tem empresas beneficiadas pele LC 123/2006 em sua disputa_ 

04/10/2021 - 16:31:45 Sistema O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

04/1012021 - 16:31:45 Sistema O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa_ 

04/10/2021 - 16:33:51 Sistema O lote 0005 foi Aberto pelo pregoeiro. 

04/10/2021 - 1633:51 Sistema O lote 0006 tem; empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

0410/2021 - 16:35:11 Sistema O lote 0002 foi encerrado. 

04/10/2021 - 16:39:55 Sistema O lote 0003 foi encerrado_ 

04/10/2021 - 16:41:46 Sistema O lote 0004 foi encerrado. 

04/10/2021 - 16:5617 Sistema O lote 0005 foi encerrado_ 

04/10/2021 - 17:00:37 Sistema O lote 0001 teve como arrematante MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com valor total de R$ 
339,454,00. 

04110/2021 - 17:0037 Sistema O lote 0002 teve como arrematante ADEQUA MOVEIS EIRELI - ME com valor total de R$ 442.380,00. 

04/10/2021 - 17.00,37 Sistema O lote 4003 teve como arrematante ADEQUA MOVEIS EIRELI - ME com valor total de R$ 359.750,00 

04/10/2021 - 17:0037 Sistema O lote 0004 teve como arrematante MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com valor total de R$ 
25.470,00 - • 

04110/2021 - 17:00:37 Sistema O lote 0005 teve como arrematante MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com valor total de R$ 
2.160.020,00. . 

04/10/2021 - 17:05:09 Sistema O processo foi suspenso por inidativa do pregoeiro. 

04/10/2021 - 17:06:09 Sistema Motivo: Sessão suspensa, reabertura programada para 05/10/2021 às 14:00 

05/10/2021 - 14:42:58 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

05/10/2021 - 14:42:58 Sistema Motivo continuidade do processo. 
• 

05/1012021 - 15:27:02 Sistema O fornecedor MECA EMPREENDIMENTOS, LTDA foi inabilitado no processo. 

05/10/2021 - 15:2702 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 6.1.28) - CND"S DIVIDA ATIVA UNIÃO ( VENCIDO 1 6.2; 6,3; 
5.4; 6.5e6.6 (DECLARAÇOES) E 6.10   a proposta de preços inicial aos documentos de habilitação 
deverão ser anexados concomitante ao registro de 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 lidtantes 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 

05/10/2021 - 15:27:02 

05/10/2021 - 15:27:02 

05/10/2021 - 15:27:02 

05/10/2021 - 15:27:02 

05/10/2021 - 15:27-02 

05/10/2021 - 15:36:08 

Sistema O fornecedor MECA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante V R COSTA EIRELI com valor total de R$ 345_780.00. 

Sistema O fornecedor MECA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 

Sistema O lote 0004 tem corno novo arrematante YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor total de 
RS 125_571,50. 

Sistema O fornecedor MEDA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

Sistema O lote 0005. tem com.e) novo arrematante ADEQUA MOVEIS .EIRELI com valor total de R$ 2.164_090,00. 

Sistema O fornetedor V R COSTA EIRELI foi inabiliãdo no processo. 
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Processo: 
Fc 
Ruk;r:ca: 

- 05/1012021 - 15:36:08 Sistema Motivo: DESCUMPRIMENTO AO ITEM 6.10  as declarações e propos dal deverão ser 
assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigêndas 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. 
24d0 Decreto 10024/19 

05/10/2021 - 15:3608 Sistema 

05/10/2021 - 15:36:08 Sistema 

O fornecedor V R COSTA EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem corno novo arrematante ADEQUA MOVEIS EIRELI com valor total de R$ 381.440,00. 

05/10/2021 - 15:5515 Sistema O fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo. 

05/10/2021 - 15:55:15 Sistema Motivo: 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 às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,... (CONTINUA) 

05/10/2021 -15:55:15 Sistema (CONT. 1) 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 Sistema 

05(1012021 - 15:55:15 Sistema 

O fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem como novo arrematante YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor total de 
R$ 420117,40, 

05/10/2021 - 5:55'15 Sistema O fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o lote 0002 peio pregoeiro. 

05/10/2021 - 15:55 5 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com valor total de R$ 
442.700.00. 

O fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro 

O lote 0003 tem como novo arrematante '{AMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor total de 
R$ 392.690 30. 

05/10/2021 - 15:55:15 Sistema O fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

05/10/2021 - 15:55:15 Sistema O lote 0005 tem como novo arrematante YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor total de 
R$ 2.458.863,60. 

05/10/2021 - 16:0355 Sistema O fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo 

05/10/2021 - 16-03:55 Sistema Motivo. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 610  as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 511. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, 
que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o 
art 24 do Decreta 10024/19 

05/10/2021 - 16:03:511 Sistema O fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro 

05/10/2021 -1603:55 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante'YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor total de 
R$ 499.083,00. • 

05/10/2021 - 15:55:15 Sistema 

05/10/2021 - 15:55.15 Sistema 

05/10/2021 - 16:0604 Sistema 

05/10/2021 - 16:08:04 Sistema 

05/10/2021 - 16:08:46 Pregoeiro 

06/10/2021 -08.31:46 Sistema 

06/10/2021 - 08:31:46 Sistema 

06/10/2021 -08:55:30 Sistema 

06/40/2021 - 08:55:30 Sistema 

06/10/2021 -08:56.31 Sistema 

06/10/2021 - 08:5631 Sistema 

06/10/2021 - 08:57:14 Sistema 

06/10/2021 - 08:57:14 Sistema 

06/40/2021 - 08:57:43 Sistema 

06/40/2021 - 08:57:43 Sistema 

06/1012021 - 08:58:09 Sistema 

06/10/2021 - 08:58:09 Sistema 

06/10(2021 - 08:58:38 Sistema 

06/10/2021 -08:58:38 Sistema 

06/10/2021 - 08:59:12 Sistema 

06/10/2021 - 08:59:12 Sistema 

06/10/2021 - 08:5940 Sistema 

06/10/2021 - 08:59:40 Sistema 

06/10/2021 - 09:00:12 Sistema 

06/10/2021 - 09:00:12 Sistema 

06/10/2021 - 09:00:54 Sistema 

06/10/2021 - 09:00:54 Sistema 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo. REABERTURA PROGRAMADA 'PARA O DIA 06/10/2021 

REABERTURA PARA O DIA 06/10/2021 AS 08.30HS 

A sessão foi reaberta pelo' pregoeiro. 

Motivo: prosseguimento do processo 

Foi aberta negociação para o lote 0001.0 prazo é até às 09:25 do dia 06/10/2021 

Motivo: aberta para negociação 

Foram solicitadas diligências para o Iate 0001. O prazo de envio é até às 1056 do dia 06/10/2021 

Motivo: solicitamos proposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 09:26 do dia 06/10/2021. 

Motivo. aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0002 O prazo de envio é até as 10:57 do dia 06/10/2021. 

Motivo: solicitamos proposta .readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo ê atè às 09:28 do dia 06/10/2021. 

Motivo aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para alotes:Km O prazo de envio é até às 11 58 do dia 06/10/2021 

Motivo: solicitamos proposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 09:28 do dia 06/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0004 O prazo de envia até às 12:00 do dia 06/10/2021. 

Motivo solicitamos proposta readequada 

Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é ate às 09:30 do dia 06/10/2021. 

Motivo aberta negociação 

Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 06/10/2021. 

Motivo solicitamos proposta readequada 
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Processo. 
06/1012021 - 10:51:10 Sistema A diligencia do lote 0001 foi anexada ao processo. F-' . :r : 

06/10/2021 - 10.51,50 Sistema A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.

06/10/2021 - 10:52:15 Sistema A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo. 

06/10/2021 - 1052:36 Sistema A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo. 

06/10/2021 -10:52:59 Sistema A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo. 

07/10/2021 - 1035:40 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

07/10/2021 - 1035:40 Sistema Motivo: REABERTURA DIA 08/1012021 ÀS 10:00 
11/10/2021 - 07:57:05 Pregoeiro reabertura programada para adia 13110/2021 às 09;30 lis. 

13/10/2021 - 10:16:28 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

13/10/2021 - 10:16:28 Sistema Motivo: PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 

13/10/2021 - 10:17:35 Sistema Para o lote 0001 foi habilitados declarado vencedor o fornecedor YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS 
EiRELI. 

13/10/2021 - 10:17:35 Sistema Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS 
EffaELL 

13/10/2021 - 10:17:35 Sistema Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI. 

13/10/2021 - 10:17:35 Sistema Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

13/10/2021 - 10:17:35 Sistema Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedora fornecedor YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS 
EIRELL 

13/10/2021 - 10-18:10 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13110/2021 ás 10;48. 

13/10/2021 - 10:2902 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001. 

13/10/2021 - 10:29:28 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001 

13410/2021 - 10:30:15 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002. 

13/10/2021 - 10.30:33 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002. 

13/10/2021 - 10.31:06 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003. 

13/10/2021 - 10:31:19 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003. 

13/10/2021 - 10.31:51 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0004. 

13/10/2021 - 10:32:02 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso persa lote 0004. 

13/10/2021 - 10:32:29 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005. 

13/10/2021 - 10:32:41 Sistema O fornecedor ESCOLLAR IND DE MOVEIS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005. 

15/10/2021 - 15:54:02 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

15/10/2021 - 15:54:02 Sistema Motivo: reabertura programada para o dia 18,10/2021 às 14:00 horas 

18/10/2021 - 18:45:47 Pregoeiro POR PROBLEMAS DE SISTEMA ESTAMOS REPROGRAMANDO PARA O DIA 19/10/2021 ÀS 10-30H 

19/10/2021 - 10:42:37 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro 

19/10/2021 - 10.42.37 Sistema Motivo: continuidade do processo 

19/10/2021 - 12:11:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001 

19/10/2021 - 12:11.09 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE PREGÃO 
QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 
10.520/2002 6.00 art. 25 do Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(iphan), tendo por objeto contratação de serviços de impressão corporativa. com locação de equipamentos e 
fornecimento continuo de suprimentos e consumiveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.559.594,62. Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o mérito, após a cativa do ¡pilara filiou-se o relator 
à conclusão da unidade técnica, no sentido de que "a... i,CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:11.09 Sistema (CONT. 1 desPlassfficacão das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 5.450/2005, segundo o qual o exame da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contrafação deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, ia verbis 'Art. 25. Encerrada a etapa de 
lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto á compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
edital'. Acrescentou que, além de contrána à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em desacordo 
com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1. Câmara) e como próprio edital do certame Com base 
nesse fundamento, acolheu o Plenário a proposta do relator de julgar a Representação parcialmente 
procedente e darciênciaao iphan de que -a. . 

19/ 0 021 - 12,1109 Sistema (ÇONT 2j desclassificação das ficaantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são 

19110/2021 - 1211:09 Sistema Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com a 
presente situação, o que dize art 4. Inciso XI : (examinada a proposta CLASSIFICADA EM PRIMEIRO 
LUGAR, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade. A empresa teve aprazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer 
clausulas do edital que não concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas que não entrarem 
com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 2400 Decreto 10024/19, ou 
participarem da presente certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras 
prevista nesse Edital, e conforme Anexo IV do Edital, A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno 
conhecimento do referido Edital e eeus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações 
necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva.. . (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12,11.09 Sistema (CONT. I) proposta comerciã, e por não Impugnar apresente Edital conforme art 24d0 Decreto 101)24/19 
ou partiCiparem do presente certame, Declara por fim que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente 
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Processo 

„Jaca: 

19/10/2021 - 12:12:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002. 

19/10/2021 12:12:29 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE PREGÃO 
QUANTO A desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação cie 
propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 
10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar/istmo Nacional 
(lphan), tendo por objeto contrafação de serviços de impressão corporafiva, com locação de equipamentos e 
fornedmento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.59462. Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o mérito, após a ortiva do lphan. filiou-se o relatar 
à conclusão da unidade técnica, no sentido de que "a... (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:12:29 Sistema (CONT. 1) desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 5.450/2005, segundo o qual o exame da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, in verbis: 'Art. 25. Encerrada a etapa de 
lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ã compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
eciStar Acrescentou que, além de contrária á legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está aro desacordo 
com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1. Câmara) e como próprio edital do certame. Com base 
nesse fundamento, acolheu o Plenário a proposta do relatar de julgar a Representação parcialmente 
procedente e dar ciência ao lphan de que a... 

19/1012021 - 12.12.29 Sistema (CONT. 2) desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são 

19/10/2021 1212'29 Sistema Justificativa. O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com a 
presente situação, o que diz o art 4 Inciso XI . (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeita da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art 24 do Decreto 10024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e conforme item, 21.5 do Edital As empresas que não entrarem como pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Editai e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva.. (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:12:29 Sistema (CONT. 1) proposta comerciai, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24d0 Decreto 10024/19 
ou participarem do presente certame. Declara param que aceita asa submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

19/10/2021 - 12:12:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003. 

19/10/2021 - 12:12:50 Sistema Intenção MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE PREGÃO 
QUANTO A desclassificação das licitantes. antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propoStaS cujos valores são superiores ao valor estimado afronta o disposto no art 4 inciso XI, da Lei 
10520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Wien), tendo por objeto contratação de serviços de impressão corporativa. com locação de equipamentos e 
fornecimento continuo de suprimentes e consurniveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.594,62. Dentre as irregularidades aventadas. apontou-se a desclassificação das empresas 
parfiCipantes em etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o mérito, após a oitiva do lphan. filou-se o relator 
á conclusão da unidade técnica, no sentido de que 'a. (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:1250 Sistema (CONT 1) desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 5.450/2005, segundo o qual o exame da 
Proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, in verbis: 'Art. 25. Encerrada a etapa de 
lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
edital- . Acrescentou que além de contrária à legi ação, a prática adotada pelo pregoeiro está em desacordo 
com a jurisprudência do TC1J (Acórdão 934/2007 ?Câmara) e com o próprio edital do certame. Com base 
nesse fundamento, acolheu c Plenário a proposta do relator de julgar a Representação parcialmente 
procedente e dar ciência ao lpuas de que 'a,. 

19/10/2021 12 1250 Sistema (CONT. 2) desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são 

19/10/2021 - 12:12.50 Sistema Justificativa. O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver coma 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valos caberá ao pregoei o decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e conforme item. 21.5 do Edital, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente.estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV da Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias. os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva... (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:12:50 Sistema (CONT. 1) proposta comercial e por não impugnar o presente Edital conforme art 24 do Decreto 10024/19 
ou participar .em do presente certame, Declara por fitn que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas na referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

19/10/2021 - 12:13:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lete 0004 

19/10/2021 - 1213'12 Sistema Intenção MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE PREGÃO 
QUANTO A desclassificação das licitantes antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta et disposto no mit 4°, inciso XI, da Lei 
10.520/2002 ano art. 25 do Decreto 5.450/2005 Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro de preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(lphan). tendo por objeto contratação de serviços de impressão corporativa, com locação de equipamentos e 
fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.594,62. Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes ern etapa prévia à fase de lances. Ao analisar o ménto após a oitiva do lphan filiou-se o relator 
á conclusão da unidade técnica, no sentido de que 'a.. (CONTINUA) 
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Processo. 

¡Jaca; 

19/10,2021 - 12:13:12 Sistema (CONT. 1) desclassificação das licitantes anterior á fase de lances: em decorrência da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 do Decreto 5.450/2005, segundo o qual o exame da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ã compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, irt verbis: 'Art. 25. Encerrada a etapa de 
lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
editar. Acrescentou que, além de contrária à legislação, a prática adotada pelo pregoeiro está em desacordo 
com a jurisprudência do TC() (Acórdão 934/2007 1a Câmara) ri com o próprio edital do certame. Com base 
nesse fundamento, acolheu o Plenário a proposta do relatar de julgar a Representação parcialmente 
procedente e dar ciência ao lphan de que 'a.. 

19/10/2021 - 12:13:12 Sistema (CONT. 2) desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são 

19/10/2021 - 12:13:12 Sistema Justificativa: O decreto 5450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4, Inciso XI nada tem haver com a 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua acertabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024119, para questionar quaisquer clausulas do editai que não 
concordasse e conforme item, 21 5 do Edital, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referida 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva... (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:13:12 Sistema (CONT. 1) proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 11)024/19 
ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referida Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

19/10/2021 - 12:1333 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0005. 

19110/2021 - 12:1a33 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM TODOS OS LOTES DO DESTE PREGÃO 
QUANTO A desclassificação das licitantes antes da fase de lances: em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 40, inciso XI. da Lei 
10.520/2002 e no art. 25 do Decreto 5.450/2005. Representação formulada por licitante impugnara pregão 
eletrônico para registro ele preços promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional 
(lphan). tendo por objeto contratação de serviços de impressão corporativa. com locação de equipamentos e 
fornecimento continuo de suprimentos e consumfveis de impressão, com valor anual estimado em R$ 
2.569.594,62. Dentre as irregularidades aventadas, apontou-se a desclassificação das empresas 
participantes em etapa Prévia à fase de lances. Ao analisar a-méato, após a oifiva do Iphan, filiou-se o relator 
á conclusão da unidade técnica, no sentido de que "a___ (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:13:33 Sistema (CONT. 1) desclassificação das licitantes anterior à fase de lances, em decorrência da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado violou o art. 25 elo Decreto 5.450/2005, segundo o qual o exame da 
Proposta classificada em primeiro lugar quaritrra compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação deve ocorrer após o encerramento da etapa de lances, in verbis: 'Art. 25 Encerrada a etapa de 
lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 
em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 
edital Acrescentou que, além de ca.ntrária á legislação, a prática adotada pelo pregoeiro esta em desacordo 
com a jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2007 1° Cai-bora) e como Próprio edital do certame Com base 
nesse fundamento, acolheu O Plenário alpropostado relator de julgar a Representação parcialmente 
procedente e dar ciência ao lphan de, quele... • 

19/10/2021 - 12:13:33 Sistema (CONT. 2) desclassificação das licitantes, antes ris fase de lances, em decorrência da apresentação de 
propostas cujos valores 'são 

19110/2021 - 121333 Sistema Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10524/19, o arr 4 Inciso XI nada tem haver com a 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinadas proposta classificada are primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, beberá ao pregoeiro decidir motivademente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do editai que não 
ponçordasse e conforme tem 21.a do Editar, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital n0 Prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024119, ou participarem do presente 
certame, automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e teus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva... (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:13:33 Sistema (CONT . .1) proposta coMercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 
ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceitasse submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos: abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
'Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

19/10/2021 - 12:22:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001 

19/10/2021 - 12:22:19 Sistema Intenção: supericires ao valor estimado afronta o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 
do Decreto 5.450/2006". Acórdão 2131/2016 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos 
Bernqueren. No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade de fraude 
licitatoria  acabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito No ato da solicitação deve ser citado que a 
aesclaesificação antes da fase de lances afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 545012005. Além disso, o orçamento sigiloso, que é o caso, não permite aos licitantes saberem o 
Valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de fraude licitatória II 

19/10/2021 - 12:22:19 Sistema Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10524/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver coma 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto é valor; caberá ao pregoeiro decidir mativadamente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreta 10524/19. para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e conforme item, 21.5 do Edital, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, .bem 'como, que recebeu todos OS documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a carreta elaboração da respectiva... (CONTINUA) 

19/10/2021 - 122219 Sistema (CONT. 1) proposta comercial, e por não impu.gnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 
ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita e Se submete á todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação. contra o referido edital
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor 
máximo aceitável está de atordo CÇSTI -Ait.15, elo Decreto 10_024/19. A empresa impetrante desconhece o 
decreto de regulamentação do Pregão na sós Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados 
e antigas. As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria 
municipal. 

19/10/2021 - 12:22:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o,lote 0002 
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19/10/2021 - 12:22:39 Sistema Intenção: superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI. da Lei 10520/2002 e no art. 25 
do Decreto 5.450/2005". Acórdão 2131/2016 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer. No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade de fraude 
licitatória  e cabe ação judiciai, caso o recurso não seja aceito...No ato da solicitação deve ser citado que a 
desclassificação antes da fase de lances afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 do 
Decreto 5.450/2005. Alem disso, o orçamento sigiloso, que é o caso, não permite aos licitantes saberem o 
valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de fraude lidtatoda lI 

19/10/2021 - 1722:39 Sistema Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso XI nada tem haver com a 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e conforme item. 21.5 do Edital, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva. (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:22:39 Sistema (CONT. 11 proposta comercial, e por não irnpugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 
ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor 
máximo aceitável está de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o 
decreto de regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados 
e antigos. As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria 
municipal_ 

19/102021 12:22:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003. 

19/10/2021 - 12:22:56 Sistema Intenção: superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 25 
do Decreto 5_450/2605. Acórdão 2131/2016 Plenário, Representação, Relatos Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer. No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se ria verdade de fraude 
licitatoria  e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceita.. No ato da solicitação deve ser citado que a 
desclassificação antes da fase de lances afronta os art. 4°, inciso XI: da Lei 10.520/2002 ano art. 25 do 
Decreta 5.450/2005. Além disso, o orçamento sigiloso, que éri caso, não permite aos licitantes saberem o 
valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de fraude licitatória !! 

19/10/2021 - 1722:56 Sistema justificativa: O decreto 5_450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso Xt nada tem haver com a 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e Valor, caberá ao pregoeiro decidir mdtivadamente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e Conforme Itera 21.5 do Editai, As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA DECLARA, que tem pleno Conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos bem como que recebeu todos os documentos e informações necessárias os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva (CONTINUA) . 

• . 
19/10/2021 - 12:22:56 Sistema (CONT. 1) proposta comercial, e por nãcirmpugnar o presente Edital conforme art. 2400 Decreto 10024/19 

ou participarem do presente certarne, Declara por fira que arfeita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexo, abdicando do recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor 
Máximo aceitável esta de acerdcraom Ai 15 do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o 
decreto de regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, •se baseando por Leis .a Decretos revogados 
e antigos. As acusações feitas pelaimpetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria 
municipal. . 

19/1012021 - 12:23:23 Sistema intenção de recurso foi indeferida para o lote 0004. 
- • 

19/10/2021 - 1223:23 Sistema Intenção: superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.5202002 ano art. 25 
do Decreto 5.450/2005". Acórdão 2131/2616 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer. No caso, 'situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade de fraude 
lidtatória  e cabe ação judicia!, caso o recurso não seja aceito No ato da solicitação deve ser citado que a 
desclassificação antes da faee de lances afronta os art. 4°, inciso XI, da Lei -10.520/2002 e no art. 25 do 
[Secreto 5A50/2005, Além diSso, O orçamento sigiloso que é o caso, não permite aos licitantes saberem o 
valor estimado no processo, agravando e criando situação clara de fraude licitatória 

Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10.024/19, o art 4. Inciso 'XI nade tem havercom a 
presente situação, o que diz oart 4. liada° XI : (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadarnente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto.10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do editai que não 
concordasses conforme item, 21.5 do Edital As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo 'eetabelecido art. 24 do Decreto 10024119, ou participaremdo presente 
certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital, e 
confonme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos OS documentos e inforniações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da reSpectiva... (CONTINUA) 

(CONT. 1) proposta comerciá), e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 
ou participarem do_presente certame, Declara por fim, que aceita e se subrnete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valer 
Oximo aceitável está de acordo com Aft.15. do Decreto 10.024119. A empresa impetrante desconhece o 
decreto de regulamentação do .Pregão na sua Forma Eletrônica se baseando por Leis e Decretos revogados 
cantigas. As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas peia procuradoria 
municipal 

19110/2021 - 1723:48 Sistema intenção de recurao foi indeferida para o lote 0905. • 
• 

19/10/2021 - 12:23:48 Sistema intenção: são superiores ao valor estimado afronta o disposto no art. 4°, inciso XI, da Lei 10.520/2002 eco 
art. 25 do Decreto 5.450/2005". Acórdão 2131/2016 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto 
Marcos Bernquerer.' No caso, situação agravada por ORÇAMENTO SIGILOSO.... trata-se na verdade de 
frauda licitatória..... e cabe ação judicial, caso o recurso não seja aceito.. No ato da solicitação deve ser 
citado que a desclassificação antes da fese-de lances afronta os art.• 4', inciso XI, da Lei 10520/2002 eco 
art. 25 do Decreto 6450/2005. Além disso, o orçamento sigilosa que é ocaso, não permite aos licitantes 
saberem o valor' estimado no processo: agravando e criando Situação clara de fraude [(Olaria !I 

• 

19110/2021 - 12:23:23 Sistema 

19/1012021 -12:23:23 Sistema 
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Processo 

k„, rila 

19/10/2021 - 122348 Sistema Justificativa: O decreto 5.450/02 foi revogado pelo decreto 10024/19, o art 4. Inciso XI nada tm4aver com a 
presente situação, o que diz o art 4. Inciso XI (examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade). A empresa 
teve o prazo conforme art. 24 do Decreto 10.024/19, para questionar quaisquer clausulas do edital que não 
concordasse e conforme item, 21.5 do Edital. As empresas que não entrarem com o pedido de 
IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente 
certame automaticamente estão concordando COM todas as clausulas e regras prevista nesse Edital, e 
conforme Anexo IV do Edital A EMPRESA DECLARA: DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido 
Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva.. (CONTINUA) 

19/10/2021 - 12:23:48 Sistema (CONT. 1) proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 
ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. O Orçamento Sigiloso para regra o Valor estimado ou valor 
máximo aceitável esta de acordo com Art.15. do Decreto 10.024/19. A empresa impetrante desconhece o 
decreto de regulamentação do Pregão na sua Forma Eletrônica, se baseando por Leis e Decretos revogados 
e anfigos. As acusações feitas pela impetrante são graves e devem ser apuradas pela procuradoria 
municipal. 

19110/2021 - 12:25:05 Pregoeiro O processo será encaminhado para adjudicação e pra procuradoria municipal para ás devidas providências a 
cerca do procedimento 

19/10/2021 - 12:2512 Sistema A sessão foi finalizada ao processo foi encaminhado para adjudicação_ 

19/10/2021 - 13:18:24 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

19(10/2021 - 13:18:32 Sistema O lote 0002 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

19/10/2021 - 13:18:43 Sistema O lote 0003 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

19/10/2021 - 13:18:54 Sistema O lote 0004 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

19/10/2021 - 1319:03 Sistema • O lote 0005 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

ADRIA UJO SOUSA 

Apoio 

Apoio 
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