
prorpsso: 
Fona* 
R.uenca. 

A E MENDES 41.472.655/0001- 14/10/2021 - Popular Sousa / Sousa 200 35 71.000,00 Sim 
40 05:01:46 

NOGUEIRA ALENCAR 16.750.320/0001- 14110/2021- ALUMINIO W MILL 200 321,56 64.312,00 Sim 
LTDA 07 12:06:22 

SKAR COMERCIO DE 41.488.339/0001- 14/10/2021 - STALO STALO 200 173,98 34.796,00 Sim 
ALIMENTOS LTDA ME 66 15:33:39 

MuNi Quadros e Vidras 03.961.487/0001- 14110/2021 - Multi Quadros/MO- Multi Quadros/MQ- 200 600,00 120.000,00 Sim 
Lida 96 16:37:34 20 20 

ADVANCED 08.331.877/0001- 14/1012021 - CIBW1/4011 LOUSART/LOUSART 200 350,00 70.000,00 Sim 
COMERCIO DE 77 16:55:01 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

LOTE 0005- ITEM 0003- Quadro branco médio lm x 70cm 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

FFN FORNAZAR-MD 13.104.805/0001- 13/10/2021 - QUADRO ENGEFLEYJENGEFLD( 120 300,00 36.000,00 Sim 
27 16:10:27 

A E MENDES 41.472.655/0001- 14/10/2021 - Popular Sousa / Sousa 120 180,00 21.600,00 Sim 
40 05:01:46 

NOGUEIRA ALENCAR 16.750.320/0001- 14/1012021- ALUMINIO W MILL 120 163,93 19:671,60 Sim 
LTDA 07 12;06:23 

SKAR COMERCIO DE 41.488.339/0001- 14/10/2021 - STALO STALO 120 89,98 10.795,20 Sim 
ALIMENTOS LTDA ME 66 15:33:51 

Multi Quadros e Vidros 03.961.467/0001- 1411012021 - Multi Quadros1MQ- Multi Quadros/MO- 120 500,00 60.000,00 Sim 
Lida* 96 16:37:11 20 20 

ADVANCED 08.331.877/0001- 14/10/2021 - QBMA005 LOUSART/LOUSART 120 250,00 30.000,00 Sim 
COMERCIO DE 77 16:55:20 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

LOTE 0005 - ITEM 0004 - Quadro branco pequeno 70x50cm 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

FFN FORNAZAR-ME* 13.104.805/0001- 13/10/2021 - QUADRO ENGEFLEXIENGEFLEX 100 200,00 20.000,00 Sim 
27 16:10:26 

AEMENDES 41.472.655/0001- 14/10/2021 - Popular Sousa / Sousa 100 110,00 11.000,00 Sim 
05:01:46 

NOGUEIRA ALENCAR 16.750.320/0001- 14/10/2021 - ALUMINIO WMILL 100 101,56 10.156,00 Sim 
LTDA 07 12:06:25 

SKAR COMERCIO DE 41.488.339/0001- 14/10/2021 - STALO STALO 100 52,00 5.200,00 Sim 
ALIMENTOS LTDA ME 66 15:34:03 

Multi Quadros e Vidros 03.961.467/0001- 14/10/2021 - Multi Quadros/MQ- Multi Quadros/MQ- 100 450,00 45.000,00 Sim 
Lide 96 16:36:55 20 20, 

_ 
ADVANCED M.331.877/0001- 14/10/2021 - QBMA003 LOUSART/LOUSART 100 200,00 20.000,00 Sim 
COMERCIO DE 77 16:55:37 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Validade das Propostas 
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital) 

Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda 07.245.458/0001-50 60 dias 

Multi Quadros e Vidros Lida 03.961.467/0001-96 60 dias 

FFN FORNAZAR-ME 13.104.805/0001-27 30 dias 

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

ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 06.331.87710001-77 60 dias 

AO MENDES 41.472.85510001-40 60 dias 

NOGUEIRA ALENCAR LTDA 16.750.32010001-07 60 ci,as 

Lances Enviados 
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Balões colorido n° 9 pacote com 50 unidades 
Data 

13110/2021 - 1 56:34 

Valor CNPJ Situação 

13,60 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

ponal da A autenticidade do documento pode ser verificada no sue http://validaarquivo,portaidecompraspublices.corabr 
CO¥PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/202,1 às 16:14:34. 

PUOUCAS Código verificador: 16441B ' 



Pror,esso: 
Fcvnac," 
Ruortca. 

14/10/2021 - 11:38:30 

14/1012021 - 12:02:05 

15/10/2021 - 09:11:27 

16,00 (proposta) 07245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lide 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

12,27 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

11,25 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada, 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 09:15:15 10,00 41472.855/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:21:27 9,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada, 

6.10  a proposta de preços inicial nos documentos de 

15(1012021 - 10:09:07 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

8,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Cancelado - 15/10/2021 10:10:43 

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Balões de coração cores variadas - pacote com 100 unidades 
Data Valor CNPJ 

13/1012021 - 16:57:28 19,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 -11:38:44 66,00 (proposta) 07.245,458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/1012021 - 12:02:08 

15/10/2021 - 09:11:38 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

17,37 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

48,00 07.245.458/0001-50 - Dageal Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 8.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento da Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 09:15:30 15,00 41.472.855/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Balões metálicos pacote com 50 unidades 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 16:57:55 14,30 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

nig portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpdtvalidaarquivaportaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 16:14:34. 
PUBLICAS Código verificador: 16441B 



14/10/2021 - 11:38:43 60,00 (proposta) 07,245.45810001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Pro so: 

RuDnea; 
Cancelado - Descumprimento a 
6.1.1 e) Certidão Espectficabêó anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:58 

14/10/2021 - 12:02:11 12.94 (proposta) 16,750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15(10/2021 - 09:15:50 10,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15110/2021 - 09:22:15 45,00 07.245,45810001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda UI e) 

6,10  

Certidão Especifica não anexada, 

a proposta de preços inicial e os documentos de 

15/10/2021 - 10:10:50 9,99 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Barbante para de algodão 250g 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 16:58:36 22,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:43 voo (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal 
Comércio de Material de Escritório tida 

14/10/2021 - 12:02:12 

15/10/2021 -09:23:32 

15/10t2021 - 10:09:42 

19,88 (proposta) 18.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

9,99 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

07.245,458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório 

7,00 41.47255510001-40 - A E ME ES 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos tens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
brado prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 da Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6,11s) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  ' a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem 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 19/10/2021 10:15:38 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
ida 6,1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Barbante para embalagem tipo Nylon (400m) 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 16:59:37 32,70 (proposta) 41A72.655/0001-40 - A E MENDES 

Situação 

Válido 

III portal ria A autenticidade do documento pode ser verificada no ate htlpfivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 ás 16:14:34. 
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14/10/2021 - 11:38:42 34,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

prejr,e951). 

Fo 

Cancelado - Descurnprimento aos ítens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anaxada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:14 29,50 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:16:06 15,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:23:57 24,20 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.11 e) Certidão Especifica não anexada. 

6,10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências da presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattarlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Barbante similar ou igual ao Euro Roma 4/8, 457 metros 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:00:43 27,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:37 30,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Luta 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora 'do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19110/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:16 24,80 (proposta) 15.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:16:32 19,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:24:11 22,46 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apreaentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
preMtório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Bexiga (balões canudo) cores variadas - pacote com 50 unidades 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 10:28:55 24,30 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:37 15,00 (proposta) 07,245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Cancelado - Descumprirnento aos itens: 
6.11 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:02:19 

15/10/2021 - 09:16:46 

12,90 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

10,00 41.472.655/0001-40 A EMENDES 

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 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Válido 

m e portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpalvalidaarquivo.portaidecompraspublIcas.com.br 
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15/10/2021 - 09:25:12 10,80 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

15/10/2021 - 10:08:58 9,50 41.472.65510001-40 - A E MENDES 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1,1 e) Certidão Especifica não anexada 

6.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Bola isopor - diâmetro 100mm, aplicação artes 
Data 

13/10/2021 - 17:02:03 

14/10/2021 - 11:38:35 

14/10/2021 - 12:02:21 

15/10/2021 - 09:28:02 

15(10/2021 - 09:46:59 

Valor 

5,80 (proposta) 

4,00 (proposta) 

CNPJ 

41.472.655/0001-40 -AO MENDES 

07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

5,27 (proposta) 16,750.32010001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

2,57 07.245.458/0001-50 - Dageal -
Comércio de Material de Escritório Ltda 

3,90 40.472655/0001-40 - A E MENDES 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos /tens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora da prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  • a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
ao sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 19/10(2021 10:15:38 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 000 Bola isopor - diâmetro 200mm, aplicação artes 
Data Valor CNPJ Situação 

13/1012021 - 17:10:35 20,40 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:34 10,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Rena: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:02:22 18,39 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:17:35 14,00 41.472655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 09:29:54 8,10 07.245,458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
ao sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digkaimente 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 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1 al e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial coa documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ai. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Cartolina cartão (cores variadas) 

Me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site httedivalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PablIcas em 19/10/2021 as 16:14:34. 
PUBLICAS Código verificador: 16441B 



Processo: 

Folha: 
Rucrica. 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:11:04 4,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 -A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:33 3,00 (proposta) 07.245.455/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:02:24 

15/10/2021 - 09:30:13 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
6.1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

4,08 (proposta) 16.750.32010001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

0,68 07246458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comercio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10 .............a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente 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 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0011 - Cartolina Comum formato 66x50cm, 190gr. Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180girn2, 
comprimido 730mm, folha. Cores Variadas 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:13:27 3,60 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14(10/2021 - 11:38:32 3,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 Dageal Cancelado - Descumprimento aos itens: 

14/10/2021 - 12:02:26 

15/10/2021 - 09:28:51 

15/10/2021 - 09:31:41 

Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade< 
6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fiara do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

3,29 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

1,00 07.245.458/0001-50 - Dageal Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1:1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
rio sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:38 

0,87 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de ES:critério Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Cartolina Guache (cores variadas) 

Data Valor CNP./ Situação 

13/10/2021 - 17:13:54 5,10 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

porte/de A autenticidade do documento pode ser verificada no sito nftp://validaarquivcaportaldecompraspublicas.com.br 
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14/10/2021 -1138:32 3,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:02:28 

15/10/2021 - 09:31:57 

4,60 (proposta) 16.750.320/0001-07- NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

1,16 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

processo: 
Fo;na 
Ruonca: 

Cancelado - Descurnprimento aos ften 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema. as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
8.11. 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 19110/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0013- Cola colorida (caixa com 4 unidades com 26g) 
Data Valor CNPJ 

13/10/2921 - 17:14:27 14,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/1012021 - 11:38:32 10,00 (proposta) 07.245.45810001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:02:30 

15/10/2021- 09:36:17 

12,96 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

8,42 07245.458/0001-50 - Onerai - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de asainatura 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 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 09:50:07 8,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:51:19 7,00 41.472.65510001-40 - A E MENDES Válido 

15'1012021 - 10:07:30 6,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Cola E.V.A (caixa com 06 unidades) 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:15:22 58,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14110/2021 - 11:38:32 64,00 (proposta) 07245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:02:31 52,20 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LIDA 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/101202110:15:38 

Válido 

lig portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaklec,ompraspublicas.com.br 
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15/10/2021 - 09:21:56 42,00 41.472.655/0001-40 -A E MENDES 

15/10/2021 - 09:36:29 48,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

15/10/2021 - 09:49:07 

15/10/2021 - 09:51:31 

41,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

40,00 41.472.655/0001-40- A E MENDES 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

processo: 
Fona: 
Ruorea,\  j_ , 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmas 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas 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 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0015- Cola gliter (caixa com 06 unidades) cores variadas 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:16:08 23,90 (proposta) 41.472.655/0001-40 -A EMENDES 

14/10/2021 - 11:38:31 15,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:02:33 

15/10/2021 a 09:42:34 

15/10/2021 - 10:07:48 

21,59 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
,ALENCAR LTDA 

10,98 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

10,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento da Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0016- Cola isopor lkg 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021- 17:20:07 440,10 (proposta) 41.472.655/0001-40-A E MENDES Válido 

14/10/2021 -11:38:31 80,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

5.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
rio sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
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 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:34 396,14 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15110/2021 - 09:2314 312,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Valido 

15/10/2021 - 09:43:35 60,09 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltd 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

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 a 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 19/10/202110:15:38 

parto! aE A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.porialdeoampraspublicas.com.br 
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15/10/2021 - 09:48:33 300,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:49:38 298,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:51:50 295,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:03:56 160,00 41.472,655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0017- Cola isopor de 450g (caixa com 12V) 

Processo 
Fon 
Ruonca. 

Data Valor CNPJ Situação 

13110/2021 - 17:20:39 219,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:30 40,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descurnprimento aos itens: 

14/1012021 - 12:02:36 

15/10/2021 - 09:34:54 

15/10/2021 - 09:44:50 

Comércio de Material de Escritório Lida 

197,58 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

32,00 07.245.458/0001-50- Dageal - 
Comercio de Material de Escritório Lida 

6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no cisterna, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6,11. Serão 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 19/10/2021 10:15:38 

29,42 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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, estriando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 09:54:15 215,00 41,472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15110/2021 - 09:55:05 214,00 41.472.855/0001-40 - AO MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:55:17 213,00 41.472655/0001-40 -A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:55:42 212,00 41.472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:55:54 210,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:56:19 209,00 41:472.65510001-40 - AO MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:56:36 206,00 41.472.655/0001-40 - AO MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:56:50 204,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:57:04 200,00 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

15/10/2021 - 09:57:59 198,00 41.472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

15/1012021 - 09:58:16 196,00 41:472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:58:34 192,00 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

15/10;2021 - 09:58:48 190,00 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

15/10/2021 - 09:59:05 188,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:59:38 186,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:59:50 184,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:00:20 183,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:00:32 181,00 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

15/10/2021 - 10:00:43 179,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:00:54 177,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:01:22 176,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:01:33 175,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Valido 

15/10/2021 - 10:01:54 174,00 41.472:65503001-40 - A E MENDES Válido 
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15/10/2021 - 10:02:08 173,00 41.472.65510001-40 - A E MENDES Válido 

15/1012021 - 10:02:22 171,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Valido 

15/10/2021 10:02:35 170,00 41.472.655/0001-40 - AS MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:02:48 169,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:03:04 168,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:03:16 167,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:03:27 165,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:03:40 163,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Cancelado - 15/1012021 10:05:04 

Processo:1,01CD 
Fona: 
Ruone..ék

LOTE 0001 - ITEM 0018 - Cola Quente - cola, composição silicone, aplicação pistola quente, caracteristicas adicionais com 
15mm de diâmetro e 100mm de comprimento, tipo bastão - 1 kg 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:21:16 49,90 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:29 60,00 (proposta) 07.245,458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório lado 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:38 44,98 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

Válido 

15/10/2021 - 09:24:38 40,00 41.472.655/0001-40 A E MENDES Cancelado - 15/10/2021 10:05:10 

15/10/2021 - 09:26:43 35,91 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

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. 
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 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0019 - Cola quente - cola, composição silicone, aplicação pistola quente, caracteristicas adicionais com 8mm 
de diâmetro e 100mm de comprimento, tipo bastão - lkg 

Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:21:50 49,70 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:27 60,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens; 

14/10/2021 - 12:02:40 

15/10/2021 - 09:45:08 

Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
na 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 19/101202110:15:38 

44,80 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

36,91 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0020 - E.V.A folhas atoalhado 
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PrOCeSSO: Wit,00 

Rs.4Dric 

Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:22:34 12,70 (proposta) 41.472.655(0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:28 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:42 11,50 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

Válido 

15/10/2021 - 09:26:10 10,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Cancelado - 15/10/2021 10:05:37 

15/10/2021 - 09:47:20 5,20 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelada - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
eaigancias 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 19110/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0021 - E.V.A folhas com gliter cores varidas 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:23:21 10,30 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:26 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
5,1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços iniciai aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concornitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:43 9,32 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 0927:16 7,80 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 09:49:53 7,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:50:37 5,01 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada, 

a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para 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 
Licitatórja, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora elo prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 da Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0022 - E.V.A folhas multicores (estampado ou listrado) 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:23:47 10,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:25 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexadas concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Piavesso 
Lioitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do' prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

penal de A autenticklade do documento pode ser verificada no sita http://validaarquivo,portaidecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 16:14:34. 
PUBLICAS Código verificador: 164418 

Página de, Eit, 

EP' 



9,47 16.750.320/0001-07 NOGUEIRA 14/10/2021 - 12:02:45 (proposta) - 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:29:17 7,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 09:48:53 6,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 09:57:28 5,57 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comercio de Material de Escritório Ltda 

Processo: 
Fona: 
Ruonca. 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/1012021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0023 - Feltro (MTS) - Cores variadas 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:24:46 34,80 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:36:24 28,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:46 31,34 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:29:31 27,00 41.472.655/0001-40 - AO MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:04:30 2025, 07.245.458/0001-50 - Dageal - Caneelado - Descumprirnento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

a proposta de preços inicial e as documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
na 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 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0024 - Filtro de Cetim (cores variadas) 9mm 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:25:20 12.40 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A EMENDES 

14/10/2021 - 11:38:23 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 Dageal - 

14/10/2021 - 12:02:47 

15/10/2021 - 09:44:31 

Válido 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10 . . ... ........a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem a andamento do Processo 
eleitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

11,23 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

7,80 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 
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Processo. 

Rubrica. 

15/10/2021 - 10:04:50 4,50 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0025- Fita adesiva - colorida 12mm x 10m, peça composta por filme de boop e adesivo 25 acrílico à base 
d'água. Descrição completa: fita adesiva para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, identificações, lacração de pacotes 
leves, fechamento de sacos plásticos. Cor escolha da Administração Municipal 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:26:19 

14/10/2021 - 11:38:22 

17,20 (proposta) 41,472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

3,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

14/10/2021 - 12:02:49 15,61 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:46:07 6,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 09:52:16 2,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 10:05:34 0,77 07,245.45810001-50 - Dageal - 

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 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
isicitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 191101202110:15:38 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10 .............a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme a art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:38 

LOTE 0001 - ITEM 0026 - Fitas decortivas cores variadas 16mm x 50m 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:26:51 13,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:22 10,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:02:51 

15/10/2021 - 09:43:11 

12,03 (proposta) 16.750,320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

Situação 

Valido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6,1,1 e) Certidão Especifica não anexada, 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências da presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

9,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0027 - Folha E.V.A colorido 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:27:17 4,20 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A EMENDES 

Situação 

Válido 
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14/10/2021 - 11:38:22 6,00 (proposta) 07.245458/0001-50 - Dageal - 

Processo: 

RuOnce-

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/101202110:15:38 

14/10/2021 - 12:02:52 4,30 (proposta) 16.750.320/0001-07 NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:31:14 2,90 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15110/2021 - 09:42:13 2,70 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Valido 

LOTE 0001 - ITEM 0028 - Folha isopor (10mm) 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:27:38 8,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10(2021 - 11:38:22 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços iniciai vos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:54 7,32 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:32:17 7,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:06:50 6,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0029 - Folha isopor (30mm) 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:28:09 15,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:3822 15,00 (proposta) 
, 

07.245.458/0001-50 - Dagen' - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
5,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatória, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:02:56 13,61 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:32:35 11,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/1012021 - 09:41:49 10,00 41.472.65510001-40 - A E MENDES Valido 

LOTE 0001 - ITEM 0030 - Gliter (cores variadas) caixa com 12Gliter 

Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:28:33 5,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 112809 15,00 (proposta) 07245458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório lida 

Cancelado - Descumpdmento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:02:57 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmas 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
09024/1919/10/2021 10:15:38 

4,52 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 
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15/1012021 - 09:32:57 4,00 41472655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0031 - Linha de croché125 metros (cores variadas) 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:29:14 23,00 (proposta) 41.472i855/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:21 10,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6,1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente 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 19/10/202110:15:38 

14/10/2021 - 12:03:00 21,54 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:33:19 18,00 41.472,855/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:39:55 15,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:40:33 12,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:52:51 9,90 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0032 - Linha para bordar 120 metros cores variadas 
Data Valor CNPJ Sit118890

13/10/2021 - 17;29:44 15,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 1128:21 12,00 (proposta) 07.245.45e/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descurnprimento aos itens: 

14/10/2021 - 12:03:01 

15/1012021 - 09:35:23 

Comércio de Material de Escritório Lida 

13,66 (proposta) 16.750.32010001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

1,90 41.472.655/0001-40 A E MENDES 

6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  ,a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
00 sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaforio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0033 - Novelo de lã 40gr (cores variada 
Data 

13/10/2021 - 17:30:14 

14/10/2021- 11:38:19 

Valor CNPJ 

17,00 (proposta) 41.472.855/0001-40 - A E MENDES 

10,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageai - 
Cornárcio de Material de Escritório Lida 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços iniciais 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 
exigéricias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:03:03 15,51 (proposta) 16.750.320/0001-07 NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/1012021 - 09:35:47 13,50 41.472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

15/1012021 - 09:39:21 11,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/1012021 - 09:41:21 9,90 41.472.855/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0034 - Palito de churrasco - pacote com 100 unidades 

Date Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:30:58 9,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

Siluaçâo 

Valido 
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14/10/2021 - 11.38:19 

14/10/2021 - 12:03:05 

8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6,1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lieltatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

8,40 (proposta) 16.750,320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/1012021 - 09:53:20 7,50 41.472.655/0801-40 -A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0035 - Palito de picolé ponta quadrada pacote com 50 unidades 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:31:37 10,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:20 .5,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada, 

6.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:10 

15110/2021 - 09:53:04 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
na sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10(202110:15:38 

9,11 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

7,00 41.472,655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0036 - Palito picolé - modelo ponta redonda colorido. Pacote com 50 unidades 
Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:31:59 15,40 (proposta) 41.472,655/0001-40 - AS MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:20 10,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal a 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

8.10  a proposta de preços iniciai 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 
exigancias 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 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:03:12 13,87 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 - 09:37:17 12,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/1012021 - 09:39:01 9,90 41.472.855J0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0037 - Palito picolé - modelo ponta redonda cor amadeirado. Pacote com 50 unidades 

Data Valor CNPJ Situação 

13110/2021 - 17:32:40 9,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A EMENDES Válido 

14110/2021 - 113820 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:14 

15/10/2021 - 09:37:37 

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 
axigências 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 
10024119 19/10/2021 10:15:38 

8,78 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

7,90 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 
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%nes 
Fel 
Ruonca, 

LOTE 0001 - ITEM 0038 - Pistola grande para cola quente 

Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:33:13 42,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:19 40,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:03:16 

15/1012021 - 09:18:09 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

37,89 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

20,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0039 - Pistola pequena para cola quente 
Data Valor CNPJ 

13/10/2021 - 17:33:44 28,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:19 26,00 (proposta) 07.245.458(0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:03:18 

15/10/2021 - 09:19:27 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

25,45 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

19,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0040 - Saco Plástico - para pasta portfálio (pacote com 100 unidade) 

Data Valor CNPJ Situação 

13/10/2021 - 17:34:33 65,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:18 22,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do praZo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10(202110:15:38 

14/10/2021 - 12:03:20 58,96 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

15/10/2021 -09:19:10 46,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 09:38:31 45.00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 000 ITEM 0041 - T.N.T cores variadas (peça com 50m) 

Data 

13/10/2021 - 17:35:13 

Valor CNPJ Situação 

147,00 (proposta) 41.47265510001-40 - A E MENDES Válida 
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14/10/202 11:38:18 150,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

14/10/2021 - 12:03:21 

15(10/2021 - 09:14:53 

15/10/2021 - 09:18:38 

15110/2021 - 10:06:10 

Processo° 
Folna 
Rumne. 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

132,62 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

132,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6,10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Liaitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10215:38 

104,00 41.472.65510001-40 - A E MENDES 

130,00 41472655/0001-40 - A E MENDES Válido 

Cancelado - 15/10/2021 10:05:15 

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Apagador de giz com estojo 
Data 

14/1012021 - 05:01:46 

14/10/2021 - 11:38:17 

14/10/2021 - 12:03:31 

14110/2021 - 14:43:54 

15(10/2021 - 10.16:01 

15/10/2021 - 10;16:30 

Valor 

6,00 (proposta) 

8,00 (proposta) 

CNPJ 

41.472.655/0001-40 E MENDES 

07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

5,49 (proposta) 16,750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 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 
1004/19 19/10/2021101538 

Valido 

11,01 (proposta) 41.42.6.339/0001-66 SKAR Cancelado Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

5,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

5,32 07.245.456/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
' Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverãp ser anexadas concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
aUtenfiçidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem a andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 101538 

15/10/2021 - 10:31:27 4,80 41.472.655/0001-40 - A E M NDES Valida 

15/10/2021 - 10;31:54 4,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15110/2021 - 10:35:30 4,40 41.472e55/0001 -40 - A E MENDES Valido 

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Apagador para quadro branco 
Data 

14/10/2021 - 05:01:46 

Valor CNPJ Situação 

10,70 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 
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14/10/2021 - 11:38:17 

14/10/2021 - 12:03:33 

14/10/2021 - 14:44:14 

15/10/2021 - 10:16:14 

15/10/2021 - 10:16:38 

processo, 

Ruortw. 

10,00 (proposta) 07.245458/0001-50 Dageal - Cancelado - Descumprimento aos (tens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica rido anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19110/2021 10:15:38 

9,68 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

4,56 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

8,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

5,34 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada, 

a proposta de preços aacial e os documentas de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalrnente 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 saidamento do Processo 
licitatória, que discordam das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 18:1538 

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Borracha ponteira branca pacote com 50 unidades 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05'01:46 29,00 (proposta) 41.472.655/0001-10 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:17 10.00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descurnprimento aos Rent: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:34 26,55 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/1012021 - 14:44:34 7,0 (proposta) 41.488.33910001-68 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:16.29 21.00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 10;16:48 6,00 07.245.458/0001-50 Dageal 

15/10/2021 - 10:32:22 2 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as deciaraçõea e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprirnento ao item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexadas concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de aas1natura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editara seus Anexos, sejam arrastas, 
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 
10024/1919/10/2021 10:31:55 

Válida 

Cancelado - Descumprenento aos 'itens: 
Comércio de Meteria i de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial nos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitaimente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandadas, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaç.ão conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/1012021 10:15:38 

,50 41.47 5514001-40 - A E MENDES Válido 
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15/1012021 - 10:32:35 20,45 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:32:50 20,40 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:33:04 20,30 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:33:25 20,20 41.472.655/0001-40 A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:33:39 20,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:33:55 1990, 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:34:02 1980, 41A72.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:34:09 1970, 41.472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:36:37 19,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0004 - Caderno brochura capa flexivel pequeno de 96 folhas 

Prnepsso, 
Fona: 
RUCTICU. 

Data Valor CNPJ Situação 

14110/2021 - 05:01:46 6,00 (proposta) 41,472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:08 4,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:35 5,48 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:45:24 4,62 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:16:44 1,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 1017:04 2,67 07.245.458/0001-50 - Dna& - 

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 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e norrnas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéntlas do presente Editai 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 19/10/2021 10:31:55 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0002 - ITEM 0005 - Caderno de caligrafia 40 folhas capa dura 

Data Valor CNPJ 

14/10/2021 - 05:01:46 7,70 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:08 4,00 (proposta) 07245.458/0001-50- Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:03:36 

Situação 

Válido 

Cancelado Descumprimento aos itens: - 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e às 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, bera conferimos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lioitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

6,97 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 
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14/10/2021 - 14:45:38 

15/1012021 - 10:17:13 

Proces 
Fezr) 
RUIDT1Ca. 

7,87 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial e os docum de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:56 

3,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada, 

6.10  a proposta de preços iniciais 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 
exigéncias 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 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 10:17:29 6,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0006 - Caderno de capa dura - cor variada tamanho pequeno brochura 48 folhas 

Data Valor CNP.' Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 6,30 (proposta) 41.472.655/0001-40 A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:11 4,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  .a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta Inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 19/10/2021 10:15:38 

14/1012021 - 12:03:37 

14/10/2021 - 14:45:54 

15/10/2021 - 10:17:40 

15/10/2021 - 10:18:39 

5,72 (proposta) 16.750,320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

4,15 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado- Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA ME 5.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e propostalnidial deverão ser assinadas 
digitalrriente 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 19/10/2021 10:31:55 

5,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

2,61 07.245.455/0001-50 - Dageal- Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltd 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

15/10/2021 0:36:19 3,15 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

6,10  a proposta de preços inicial coa documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente 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 19/10/2021101538 

Cancelado - Descumpamento ao item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório, que discordeis das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0007 - Caderno de desenho espiral capa flexivel (grande de 48 folhas) 

Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 0501:46 8,30 (proposta) 41,472ã55/0001-40 AO MONDES Válido 

perto/ de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecempraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 16:14:34. 
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14/10/2021 - 11:38:11 

14/10/2021 - 12:03:39 

14/10/2021 - 14:46:07 

15/10/2021 - 10:17:50 

15/10/2021 - 10:18:50 

15/10 21 - 10:38:36 

PmneSSOlien 

Fcoia.
Ruorica. 

4,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos (tens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
(orada prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

7,55 (proposta) 16.750.32W0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

6,58 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao (tern: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 escoa Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

6,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

2,90 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

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 Edibel, estando 
fora da prazo prevista de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1918/10/2021 10:15:38 

5,46 41.488.339/0001-66 - SKAR. Cancelado - Descumprimento soltem: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA ME 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 Processa 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0008 - Caderno de Matéria capa dura (10 matérias) espirai 

Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 0501A6 1740 (proposta) 41472.555/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:05 15,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageai - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Cancelado - Descumprimento aos (tens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada 

6,10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:40 15,68 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:46:28 11,55 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:18:04 00 41.472.65510001-40 - A E MENDES 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade 
0.11, Serão inabilitadas licitantes que nãç atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissar,. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórig, quediscordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 101538 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item: 
6.10 a Proposta da 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 
fera dg prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

Válido 

ourtd de A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.corabr 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 as 16:14:34. 
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15/1012021 - 10:18:59 

15/10,2021 - 10:29:46 

11,00 07.245.458/0001-50 - Dageal • Cancelado Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

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. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital excita 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 19/10/2021 10:15:38 

12,60 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0009 - Caderno de música grande 

Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 24,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:11 20,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Rena: 
6.1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:04:08 

habilitação deverão ser anexados con,comitente 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 
10034/19 19110/2021 10:15:38 

22,08 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:47:01 18,00 (proposta) 41.488.339/0001-66 SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser armados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitairnente 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 
Lieitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora da prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 

1511012021 - 10:18:23 

15110/2021 - 10:19:10 

10024/19 19/10/2021 10:31:55 

17,50 41 .472.65510001-40 - A E MENDES Válido 

14,63 07.245.458/0001-50 - ;Meai - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material deiEsscritiario Ltda 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

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 da 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 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0002- ITEM 0010- Calculadora 12 dígitos, 12 dígitos, Modelo compacto, Corpo plástico e teclas macias, bateria.

Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 48,(10 (proposta) 41A72.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:10 25,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 Dageal - Cancelado - DescumpriManto aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6,1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6,10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no Sistema as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para torreais aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejarn omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Liceatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo prevista de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/1012021 - 12:04:06 43,47 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válida 
ALENCAR LTDA 

Drtril a? A autenticidade do documento pode ser verificada no sito hteallvalidaarquivo.PorialdecomPraspublicas.com.br 
ItIPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 ás 16:14:34. 

1PUBLICAS Código verificador: 164416 



Data Valor CNPJ 

14/10/2021 - 05:01:46 65,40 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/1012021 - 11:38:10 40,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:04:05 58,86 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:48:53 40,90 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 10:18:46 48,00 41.472.655(0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 1019:56 28,50 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escrabrio Lt a 

15/10/2021 - 10:3720 

14/10/2021 - 14:47:28 20,80 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/1012021 - 10:18:34 35,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 10:19:31 18,84 07.245.458/0001-50 Dageal 

43Si Prncess 
FWIFs* 4frir 

RtiOrtea, 

Cancelado Descumprimento ao Item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os documen • e 
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 
Licitei/aio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:65 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edita( e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licfiatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0002 - ITEM 0011 - Caneta esferográfica com 50ud azul, vermelha e preta furo lateral, sextavada, transparente. 
Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024119 19/10/202110:15:36 

Válida 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declaraçõea 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 previste de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

álido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
61.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentou de 
habilitaçãa 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 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

39,94 41.486.339/0001-66 SKAR Cancelado a Descumprimento ao Item: 
COMERCIO DE:ALIMENTOS LTDA ME 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 
Licitatdrio, que discgrdein das Cláusulas e normas doEdilhal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19110/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0012 - Caneta hidrográfica (ponta porosa 

Data 

14/10/2021 - 0 01:46 

Valor CNPJ Situação 

9,70 (proposta) 41 472 655/0001 40 A E MENDES Válido 

porto! de A autenticidade do documento pode ser verificada na sita http://validaarquivo.portaldeoompraspublicas.com.br 
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14/10/2021 - 11:38:08 6,00 (proposta) 07,245.458/0001-50 - Dageal - 

14/10/2021 - 12:04:04 

14/10/2021 - 14:49:15 

15/10/2021 - 10:18:56 

15(10/2021 - 10:20:09 

15/10/2021 - 10:37:32 

Process 
Fona" 

Cancelado - Descumprimento aos 
itent;:tuonca. 

ce 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

perl• 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos e 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

8,76 (proposta) 16,750.320(0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

4,23 (proposta) 41A88.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial aos documentos de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai assoa 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 19/10/2021 10:31:55 

7,50 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

3,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

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 
exigónclas 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 19/10/2021 10:15:38 

3,97 41.488.339/0001-66 SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE AUMENTOS LTDA ME 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 escoa 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 19/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0013 - Clipe tratamento superficial niquelado tamanho 4/0 material metal aço inox formato traçado colorido 
(caixa com 50 unidades) 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 7,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:04 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10 a proposta de preços inicial aos documentos de 

14/10/2021 - 12:04:00 6,80 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:50:27 3,58 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:19:06 6,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item: 
6.10 a proposta de preços inicial coa documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registra 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 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 19/10/2021 10:31:55 

Válido 
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15/10/2021 - 10:20:23 

Process 
Fv-ta• 
Ruonca. 

3,60 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos ftens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

LOTE 0002 - ITEM 0014 - Clipe tratamento superficial niquelado tamanho 6/0 material metal aço inox formato traçado colorido 
(caixa com 50 unidades)
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 9,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:04 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 
6,1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

14/10/2021 - 12:03:58 

14/10/2021 - 14:50:46 

15/10/2021 - 10:19:27 

15/10/2021 - 10:20:31 

15/10/2021 - 10:37:53 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórkt, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

8,58 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

3,89 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento soltem: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços inicial e os documentas 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 19/10/2021 10:31:55 

7,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

3,60 07.245.458/0001-60 - Dageal - Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

3,59 41.488.339/0001-66 - SKAR, Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA ME 6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0015 - Giz branco (caixa com 40 caixinhas com 64 unidade) 
bata Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 138,50 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

Pàai 
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Processo:~ 1
Fo
Ruonce. 

14/10/2021 - 11:38:11 

14/10/2021 - 12:03:56 

14/10/2021 - 14:51:17 

15/10/2021 - 10:19:49 

15/10/2021 - 10:20:41 

180,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatairio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

124,70 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

97,90 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.10 a proposta de preços iniciai 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 19/10/2021 10:31:55 

110,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

132,08 07.245.458/0001-50 - Dageal - Cancelado - Descumpdmento aos Itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) 

6.10  

Certidão Especifica não anexada. 

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 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 19/10/2021 10:15:38 

15/1012021- 10:26:36 100,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0016 - Giz colorido (caixa com 40 caixinhas com 64 unidade) 

Data Valor CNPJ 

14/10/2021 - 05:01:46 161,30 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:07 220,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

14/10/2021 - 12:04:02 145,19 (proposta) 16.750.320;6001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:52:20 124,78 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:20:10 120,00 41.472.655/0001-40 - A p mENpEs 

15/10/2021 - 10:21:00 163,35 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Situação 

Válido 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem: 
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 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 
10024/1919/10/2021 10:31:55 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de pnWs 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 da 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, 
apreeentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/1919/10/2021 10:15:38 

irtnitl da A autenticidade do documento pode ser verificada no sita httpl/validaarquivo.porialdecompraspublicas.com.br 
PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 16:14:34. 

PUBLICAS Código verificador: 1644113 



9rocesso: 

RtiOrtea. 

15/10/2021 - 10:28:54 115,00 41.472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0017 - Giz estaca (cera) 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 94,80 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:06 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Cancelado - Descumprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatiõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

14/10/2021 - 12:03:54 

14/10/2021 - 14:52:49 

15/1012021 - 10:20:24 

15/102021 - 10:21:16 

85,33 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

5,89 (proposta) 41.488,339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento soltem: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 19/101202110:31:55 

70,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

5,55 07.246.45810001-50 - Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Ltda 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

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. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15/10/2021 - 10:29:21 60,00 41.472.655/0001-40 A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:30:02 58,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:30:27 55,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:30:38 52,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:30:48 48,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 10:30:58 46,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:31:07 45,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

15/10/2021 - 10:38:26 5,54 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao ftern: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 
eutenticidade 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 
10024/1919/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0018 - Gizão de cera (caixa com 12 cores) 
Data Valor CNPJ 

14/10/2021 - 05:01:46 12,20 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES 

14/10/2021 - 11:38:06 8,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem 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 19/101202110:15:38 
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• 

14/10/2021 - 12:04:12 11,03 (proposta) 16.750.32010001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:53:16 3,59 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

15/10/2021 - 10:20:44 9,00 41.472.855/0001-40 - A E MENDES 

15110/2021 - 10:21:30 5,55 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Válido 

Prnr,pgsn(itiWari 

Fe 
Ruonc Lr

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10  a proposta de preços inicial e os do os de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta Inicial deverão ser assinadas 
digitalrnente 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 Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

2azí 

Válido 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exiganclas 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 19/10/2021 /0:15:38 

LOTE 0002 - ITEM 0019 - Grampeador de mesa para 25 folhas 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 24,00 (proposta) 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:03 15,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Ltda 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.1,1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial aos documentos de 

14/10/2021 - 12:04:13 21,96 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA 
ALENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:53:47 22,08 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

• 15/10/2021 - 10:20:53 18,00 41.472655/0001-40 - A E MENDES 

15/10/2021 - 1021:44 11,00 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 

15110/2021 - 10:38:42 

habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
ria 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 atenderam 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 19/10/2021 10:15:36 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem: 
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, 
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 19/10/2021 10:31:55 

Válido 

Cancelado - Descurnprimento aos Itens: 
6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

22,05 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 
exigéncias 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 19/10/2021 10:31:55 

LOTE 0002 - ITEM 0020 - Grampeador grande para grampear até 100 folhas 
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Data 

14/1012021 - 05:01:46 

14/10/2021 - 11:38:05 

14/10/2021 - 12:04:15 

14/10/2021 - 14:54:11 

15/10/2021 - 10:21:12 

15/10/2021 - 10:21:53 

Vaiar CNPJ Situação 

86,40 (proposta) 41,472.655/0001-40 -A E MENDES Válido 

100,00 (proposta) 07.245.458/0001-50 - Dageal - 
Comércio de Material de Escritório Lida 5.1.18) Certidão Especifica não anexada. 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 

6,10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

77,84 (proposta) 16.750.320/0001-07 - NOGUEIRA Válido 
ALENCAR LTDA 

00,56 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento ao Item: 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 
exigancias 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 
tarado prazo previsto de Impugnação conforma o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

68,00 41.472.655/0001-40 - A E MENDES Válido 

75,00 07.245.458/0001-50 - Dagea( - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
Comércio de Material de Escritório Lida 61.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10 a proposta de preços inicial e as documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digitai, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licibatória, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/202110:15:36 

LOTE 0002- ITEM 0021 - Grampo 23/13 caixa com 1.000 
Data Valor CNPJ Situação 

14/10/2021 - 05:01:46 17,10 (proposta) 1.472.655(0001-40 - A E MENDES Válido 

14/10/2021 - 11:38:07 

14/10/2021 - 12:04:17 

30,00 (proposta) 1.245,458/0001-50- Dageal - Cancelado - Descumprimento aos itens: 
omércio de Material de Escritório Lida 6.1.1 e) Certidão Especifica não anexada. 

6.10  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta 
no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
ti italmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
tricitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:15:38 

15,43 (proposta) 6.750.320(0001-07 - NOGUEIRA Válido 
LENCAR LTDA 

14/10/2021 - 14:54:30 5,09 (proposta) 1.488.339/0001-66 - SKAR Cancelado - Descumprimento soltem: 
OMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 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 
exiganclas 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 da Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 19/10/2021 10:31:55 

15/10/2021 - 10:21:29 
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