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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
Registro de Preços Eletrônico - 021/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

07/06/2022 11:06 07/06/2022 11:07 20/06/2022 11:00 23/06/2022 08:00 23/06/2022 15:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

07/06/2022 11:07 14/06/2022 11:00 20/06/2022 08:00 20/06/2022 15:00 17/06/2022 17:02 Keydson Francisco Morais
Meireles

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

19/06/2022 - 19:15 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 22/06/2022 - 14:36

O item 27 (Pasta suspensa - cx c/ 50 unid) está sendo cotado por R$ 2,07;
Preço inexequivel se for cotado para caixa com 50 unid.
Pedimos esclarecimentos.

Senhor licitante, infelizmente houve um equívoco no lançamento dos valores do referido item. Informo que você poderá cotá-lo em seu preço real.

19/06/2022 - 19:15 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 22/06/2022 - 14:36

O item 27 (Pasta suspensa - cx c/ 50 unid) está sendo cotado por R$ 2,07;
Preço inexequivel se for cotado para caixa com 50 unid.
Pedimos esclarecimentos.

Senhor licitante, infelizmente houve um equívoco no lançamento dos valores do referido item. Informo que você poderá cotá-lo em seu preço real.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 LIVRO DE ATA 100 FLS - CAPA DURA 29,67 100 UN Homologado

0002 LIVRO DE PROTOCOLO - CAPA DURA C/52
FOLHAS

26,67 300 UN Homologado

0003 LIVRO DE PONTO 33,00 100 UN Homologado

0004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50
UNID

76,83 30 CX Homologado

0005 CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID 30,23 30 CX Homologado

0006 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/50
UNID

76,83 25 CX Homologado

0007 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX
C/50 UNID

76,83 25 CX Homologado

0008 CLIPS 1/0 NÍQUEL - CAIXINHA C/ 100UND 4,43 70 UN Homologado

0009 CLIPS 2/0 NÍQUEL - CAIXINHA C/ 100UND 4,97 70 UN Homologado

0010 CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/100 5,20 70 CX Homologado

0011 CLIPS 4/0 GALVANIZADO CX C/50 CLIPS 5,18 70 CX Homologado

0012 COLA BRANCA CX C/12 UNID 90GR 48,33 70 CX Homologado

0013 FITA CREPE 19X30 8,77 300 UN Homologado

0014 FITA DUREX LARGA 19X50 131,67 6 CX Homologado

0015 FOLHA DE ISOPOR 10MM 6,30 1.500 UN Homologado

0016 FOLHA DE ISOPOR 20MM 7,03 1.500 UN Homologado

0017 FOLHA DE ISOPOR 30MM 7,30 1.500 UN Homologado

0018 GRAMPEADOR DE PRESSÃO 111,67 10 UN Homologado

0019 PAPEL P/ IMPRESSÃO DE IMAGEM PCT C/50 115,67 15 PC Homologado

0020 PAPEL QUADRICULADO C/ 400 FLS 77,00 15 CX Homologado

0021 PAPEL CARBONO CX C/100 FLS 36,97 3 CX Homologado
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0022 PAPEL MADEIRA 1,53 2.000 UN Homologado

0023 PAPEL 40KG 1,60 2.000 UN Homologado

0024 PASTA ARQUIVO A-Z 21,33 2.000 UN Homologado

0025 PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO 2,85 4.000 UN Homologado

0026 PASTA CAPA DURA DE PAPELÃO C /TRILHO 4,67 1.500 UN Homologado

0027 PASTA SUSPENSA CX C/50 UNID 2,07 7 CX Homologado

0028 PISTOLA DE GRAMPO PARA MADEIRA 11.767,00 7 UN Homologado

0029 PISTOLA P/ PATEX GROSSO 117,67 7 CX Homologado

0030 TNT VERDE BEBÊ PEÇA C/ 50 MTS 217,33 20 PÇ Homologado

0031 TNT VERMELHO, PEÇA C/ 50 UND. 217,33 20 PÇ Homologado

0032 TESOURA GRANDE 27,67 30 UN Homologado

0033 TESOURA PEQUENA S/PONTA. 4,67 400 UN Homologado

0034 PINCEL DE PELO Nº 12 C/12 UNID 47,00 10 CX Homologado

0035 BORRACHA BICOLOR CX C/40 UNID 28,67 20 CX Homologado

0036 BORRACHA BRANCA CX C/40 UNID 23,73 20 CX Homologado

0037 CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UNID 35,00 20 CX Homologado

0038 REGUA 30 CM 3,97 2.500 UN Homologado

0039 LAPIS PRETO Nº02 CX COM 50 UNID 74,33 35 CX Homologado

0040 ENVELOPE A4 COR AMARELA 1,13 3.500 UN Homologado

0041 ENVELOPE A4 COR BRANCO 1,33 3.500 UN Homologado

0042 PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX. 85,00 30 CX Homologado

0043 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 12,17 150 UN Homologado

0044 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 7,13 20 UN Homologado

0045 APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO,
TIPO ESCOLAR,COR VARIADA.

2,73 1.500 UN Homologado

0046 CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MAT. C/140 FLS.
CAPA DURA

28,33 350 UN Homologado

0047 ESTILETE ESTREITO - 13 CM 4,20 80 UN Homologado

0048 ESTILETE LARGO 5,63 80 UN Homologado

0049 PRENDEDOR DE PAPEL C/51MM 12,27 500 UN Homologado

0050 CARTOLINA - MATERIAL CARD CORES
DIVERSAS

1,43 8.000 UN Homologado

0051 PINCEL ATÔMICO - CORES DIVERSAS 8,07 150 UN Homologado

0052 PRANCHETA EM ACRÍLICO RESISTENTE 32,33 35 UN Homologado

0053 REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO
BRANCO

12,13 350 UN Homologado

0054 TINTA PARA CARIMBO 9,07 100 UN Homologado

0055 TINTA GUACHE 12,13 3.500 PC Homologado

0056 QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 C/ BORDA DE
ALUMÍNIO

356,67 200 UN Homologado

0057 QUADRO BRANCO 1,20 X 0,80 COM BORDA DE
ALUMINIO

314,67 75 UN Homologado

0058 EXTRATOR DE GRAMPO - ESPÁTULA 5,17 35 UN Homologado

0059 TINTA PARA TECIDO 6,07 75 UN Homologado

0060 BARBANTE CRU 6/8 12,30 150 UN Homologado

0061 E.V.A. CORES DIVERSAS 4,17 8.000 UN Homologado

0062 PATEX GROSSO (UN) 6,30 350 UN Homologado

0063 PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100UND 6,30 15 UN Homologado

0064 TINTA COM GLÍTER CORES DIVERSAS 13,63 350 UN Homologado

0065 COLA BRANCA LIQUIDO 1LT 26,30 80 UN Homologado

0066 COLA DE ISOPOR 40 G 3,77 80 UN Homologado

0067 COLA PARA E.V.A, POTE PLÁSTICO COM 35G
CADA

12,17 800 UN Homologado

0068 PAPEL ALMAÇO EMBALAGEM C/400FLS 48,33 150 PC Homologado

0069 PAPEL A4 DE 75G/M2-RM DE 500 FLS. 27,83 5.000 RM Homologado

0070 PAPEL A4 COLORIDO PCT C/100 FLS 8,13 80 PC Homologado

0071 PAPEL CARTÃO COLORIDO 2,07 80 UN Homologado

0072 PAPEL VERGÊ 180G CORES DIVERSAS
EMBALAGEM COM 50UNID

26,00 800 UN Homologado

0073 PAPEL JORNAL A4 12,30 800 UN Homologado

0074 PAPEL CELOFONE 3,07 800 UN Homologado
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0075 PAPEL DE SEDA - CORES DIVERSAS 0,87 800 UN Homologado

0076 PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS 1,50 800 UN Homologado

0077 PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS) 1,57 800 UN Homologado

0078 PASTA SUSPENSA SEMI KRAFT 4,22 800 UN Homologado

0079 PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES 37,00 100 UN Homologado

0080 PISTOLA P/ PATEX FINO 87,00 100 UN Homologado

0081 TNT AMARELO PEÇA C/50 MTS 270,67 35 PÇ Homologado

0082 TNT AZUL PEÇA C/ 50M 270,67 35 PÇ Homologado

0083 TNT BRANCO PEÇA C/ 50M 270,67 35 PÇ Homologado

0084 TNT AZUL BEBÊ, PEÇA C/ 50 UND. 270,67 35 PÇ Homologado

0085 TNT LARANJA - PEÇA C/ 50M 270,67 35 PÇ Homologado

0086 TNT MARROM, PEÇA C/ 50 UND. 270,67 35 PÇ Homologado

0087 TNT PRETO - PEÇA C/ 50M 270,00 35 PÇ Homologado

0088 TNT ROSA, PEÇA C/ 50 METROS. 270,67 35 PÇ Homologado

0089 TNT VERDE PEÇA C/50 MTS 270,67 35 PÇ Homologado

0090 PINCEL DE PELO Nº 14 C/ 12 UNID 48,33 7 CX Homologado

0091 PINCEL DE PELO Nº 16 C/ 12 UNID 56,00 7 CX Homologado

0092 CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA
DURA

12,30 20 UN Homologado

0093 CADERNO BROCHURA GRANDE 80FLS, CAPA
DURA

18,03 80 UN Homologado

0094 CAIXA ARQUIVO FORMATO 347MM X 245MM X
133MM AZUL

9,37 1.600 UN Homologado

0095 RÉGUA 50 CM 4,12 800 UN Homologado

0096 PAPEL CASCA DE OVO - COR BRANCO. 27,00 350 UN Homologado

0097 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 14,67 800 UN Homologado

0098 CONTRA-CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 14,67 800 UN Homologado

0099 ESPIRAL FABRICADO EM PVC SEMIRIGIDO,
EXTRUTURADO, (DIÂMETRO DE 17 MM, COM

35,67 800 UN Homologado

0100 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO A CADERNO DE
10 MATÉRIAS

38,17 800 UN Homologado

0101 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO A CADERNO DE
06 MATÉRIAS

47,63 800 UN Homologado

0102 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO A CADERNO DE
20 MATÉRIAS

53,67 800 UN Homologado

0103 COLA BRANCA, PARA USO EM ESCRITORIO,
FRASCO COM 500ML, DE BOA QUALIDADE,

22,57 1.500 UN Homologado

0104 HIDROCOR GROSSO - EMBALAGEM C/ 12 UND 17,17 80 UN Homologado

0105 LIGA - PCT C/100G 6,67 15 PC Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 L M P DE SOUZA EIRELI 16.992.532/0001-92

2 N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 35.946.280/0001-00

3 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0008-12

4 Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96

5 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.838.684/0001-08

6 T. V. BATISTA 29.584.988/0001-65

7 U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-30

8 COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 14.136.133/0001-02

9 ROSA DE SOUSA NOGUEIRA 03.578.847/0001-46

10 THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI 26.581.445/0001-04

11 MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/06/2022 Edital nº 021-2022 - Material de Expediente (SEMED).pdf

17/06/2022 Edital nº 021-2022 - Material de Expediente (SEMED) - novo.pdf
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17/06/2022 5. Aviso de Adiamento - PE 021-2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,4,5,6 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,42,46,47,48,49,50,51,61,65,68,71,72,76,77,79,89,92,93,95,103
do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,16,17,34 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
26,35,40,41,43,45,52,62,63,64,66,67,69,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,96,97,98,99,100,101,102,104
do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 27,44 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
53,54,55,58,59,60,70,73,74,78,94,105 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 16:56 Negociação aberta para o processo
021/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 56,57 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2022 - 17:02 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2022 às 19:03.

28/06/2022 - 15:24 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/06/2022 - 11:02 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/06/2022 - 11:04 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/06/2022 - 11:05 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/06/2022 - 11:05 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0053 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/06/2022 - 11:09 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0069 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 09:29 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 09:30 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 09:31 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 09:31 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/07/2022 - 09:27 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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06/07/2022 - 09:28 Documentos solicitados para o
processo 021/2022

Foram solicitadas diligências no item 0077 do processo 021/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Livro de Ata 100 fls - capa
dura

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 19,50 100 1.950,00

0002 Livro de Protocolo - capa
dura c/52 folhas

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 19,50 300 5.850,00

0003 Livro de Ponto MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 25,50 100 2.550,00

0004 CANETA
ESFEROGRAFICA AZUL
CX C/ 50 UNID

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 38,50 30 1.155,00

0005 CANETA MARCA TEXTO
C/ 12 UNID

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

COMPACTOR COMPACTOR 24,18 30 725,40

0006 CANETA
ESFEROGRÁFICA
PRETA CX C/50 UNID

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 38,50 25 962,50

0007 CANETA
ESFEROGRÁFICA
VERMELHA CX C/50
UNID

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 49,50 25 1.237,50

0008 Clips 1/0 Níquel - caixinha
c/ 100und

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 3,00 70 210,00

0009 Clips 2/0 Níquel - caixinha
c/ 100und

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 3,00 70 210,00

0010 CLIPS 3/0 NIQUELADO
CX C/100

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 3,00 70 210,00

0011 CLIPS 4/0
GALVANIZADO CX C/50
CLIPS

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 3,00 70 210,00

0012 COLA BRANCA CX C/12
UNID 90GR

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 38,66 70 2.706,20

0013 FITA CREPE 19X30 MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

EMBALANDO EMBALANDO 5,50 300 1.650,00

0014 FITA DUREX LARGA
19X50

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

EMBALANDO EMBALANDO 120,00 6 720,00

0015 FOLHA DE ISOPOR
10MM

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

ISOEST ISOEST 5,36 1.500 8.040,00

0016 FOLHA DE ISOPOR
20MM

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

ISOEST ISOEST 6,50 1.500 9.750,00

0017 FOLHA DE ISOPOR
30MM

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

ISOEST ISOEST 6,50 1.500 9.750,00

0018 GRAMPEADOR DE
PRESSÃO

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 80,50 10 805,00

0019 PAPEL P/ IMPRESSÃO
DE IMAGEM PCT C/50

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

MAXPRINT MAXPRINT 89,00 15 1.335,00

0020 PAPEL QUADRICULADO
C/ 400 FLS

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

REPORT REPORT 59,50 15 892,50

0021 PAPEL CARBONO CX
C/100 FLS

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 32,00 3 96,00

0022 PAPEL MADEIRA THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 0,95 2.000 1.900,00

0023 PAPEL 40KG THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

REPORT REPORT 1,60 2.000 3.200,00

0024 PASTA ARQUIVO A-Z MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

FRAMA FRAMA 15,50 2.000 31.000,00

0025 PASTA DE PAPELÃO C/
ELASTICO

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

FRAMA FRAMA 2,28 4.000 9.120,00

0026 Pasta capa dura de
papelão c /trilho

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

FRAMA FRAMA 3,74 1.500 5.610,00
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0027 PASTA SUSPENSA CX
C/50 UNID

T. V. BATISTA CX C/50 UNID poicart 2,07 7 14,49

0028 Pistola de grampo para
madeira

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 92,00 7 644,00

0029 PISTOLA P/ PATEX
GROSSO

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 94,14 7 658,98

0030 TNT VERDE BEBÊ PEÇA
C/ 50 MTS

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

NO WOVE NO WOVE 145,00 20 2.900,00

0031 TNT Vermelho, peça c/ 50
und.

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

NO WOVE NO WOVE 145,00 20 2.900,00

0032 TESOURA GRANDE MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 17,50 30 525,00

0033 TESOURA PEQUENA
S/PONTA.

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

LYKE LYKE 3,50 400 1.400,00

0034 PINCEL DE PELO Nº 12
C/12 UNID

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

LYKE LYKE 37,60 10 376,00

0035 BORRACHA BICOLOR
CX C/40 UNID

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

REDBOR REDBOR 22,94 20 458,80

0036 BORRACHA BRANCA
CX C/40 UNID

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

REDBOR REDBOR 18,98 20 379,60

0037 CORRETIVO LIQUIDO
CX C/12 UNID

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 17,00 20 340,00

0038 REGUA 30 CM MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

WALEU WALEU 1,50 2.500 3.750,00

0039 LAPIS PRETO Nº02 CX
COM 50 UNID

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 49,50 35 1.732,50

0040 ENVELOPE A4 COR
AMARELA

L M P DE SOUZA EIRELI RYMO RYMO 1,00 3.500 3.500,00

0041 ENVELOPE A4 COR
BRANCO

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

CELUCAT CELUCAT 0,83 3.500 2.905,00

0042 PINCEL P/ QUADRO
BRANCO CX.

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 48,00 30 1.440,00

0043 APAGADOR P/ QUADRO
BRANCO

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 9,00 150 1.350,00

0044 ALMOFADA PARA
CARIMBO Nº 03

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

JAPAN JAPAN 6,50 20 130,00

0045 Apontador de lápis,
material plástico, tipo
escolar,cor variada.

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

FABER CASTEL FABER CASTEL 2,23 1.500 3.345,00

0046 Caderno universitário 10
mat. c/140 fls. capa dura

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

CREDEAL CREDEAL 26,91 350 9.418,50

0047 Estilete estreito - 13 cm THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

LYKE LYKE 3,70 80 296,00

0048 ESTILETE LARGO THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

LYKE LYKE 5,13 80 410,40

0049 PRENDEDOR DE PAPEL
C/51MM

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

WALEU WALEU 11,60 500 5.800,00

0050 Cartolina - material card
cores diversas

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 0,93 8.000 7.440,00

0051 Pincel atômico - cores
diversas

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

LYKE LYKE 7,57 150 1.135,50

0052 PRANCHETA EM
ACRÍLICO RESISTENTE

T. V. BATISTA ACRÍLICO RESISTENTE valeu 13,00 35 455,00

0053 reabastecedor de pincel
para quadro branco

T. V. BATISTA reabastecedor de pincel
para quadro bran

leonora 5,30 350 1.855,00

0054 TINTA PARA CARIMBO T. V. BATISTA TINTA PARA CARIMBO radex 2,50 100 250,00

0055 TINTA GUACHE T. V. BATISTA TINTA GUACHE maripel 3,20 3.500 11.200,00

0056 QUADRO BRANCO 1,50
X 1,20 C/ BORDA DE
ALUMÍNIO

T. V. BATISTA 1,50 X 1,20 C/ BORDA
DE ALUMÍNIO

souza 230,00 200 46.000,00

0057 Quadro branco 1,20 x
0,80 com borda de
aluminio

T. V. BATISTA 1,20 x 0,80 com borda de
aluminio

souza 130,00 75 9.750,00

0058 Extrator de grampo -
espátula

T. V. BATISTA Extrator de grampo -
espátula

leonora 1,50 35 52,50

0059 TINTA PARA TECIDO T. V. BATISTA TINTA PARA TECIDO acrilex 2,90 75 217,50
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0060 BARBANTE CRU 6/8 T. V. BATISTA BARBANTE CRU 6/8 barbantextil 11,50 150 1.725,00

0061 E.V.A. CORES
DIVERSAS

T. V. BATISTA E.V.A. CORES
DIVERSAS

leonora 2,20 8.000 17.600,00

0062 PATEX GROSSO (un) T. V. BATISTA PATEX GROSSO (un) leonora 3,95 350 1.382,50

0063 Percevejo latonado - cx c/
100und

T. V. BATISTA cx c/ 100und leonora 5,50 15 82,50

0064 tinta com glíter cores
diversas

T. V. BATISTA tinta com glíter cores
diversas

acrilex 12,50 350 4.375,00

0065 COLA BRANCA LIQUIDO
1LT

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

KAZ KAZ 22,00 80 1.760,00

0066 Cola de isopor 40 g T. V. BATISTA 40 g vmp 2,90 80 232,00

0067 Cola para E.V.A, pote
plástico com 35g cada

T. V. BATISTA pote plástico com 35g
cada

vmp 10,00 800 8.000,00

0068 PAPEL ALMAÇO
EMBALAGEM C/400FLS

L M P DE SOUZA EIRELI RYMO RYMO 39,00 150 5.850,00

0069 PAPEL A4 DE 75G/M2-
RM DE 500 FLS.

L M P DE SOUZA EIRELI REPORT SUZANO 21,00 5.000 105.000,00

0070 PAPEL A4 COLORIDO
PCT C/100 FLS

T. V. BATISTA PCT C/100 FLS chamex 6,50 80 520,00

0071 PAPEL CARTÃO
COLORIDO

T. V. BATISTA PAPEL CARTÃO
COLORIDO

vmp 1,50 80 120,00

0072 Papel vergê 180g cores
diversas embalagem com
50unid

T. V. BATISTA embalagem com 50unid off pepper 20,00 800 16.000,00

0073 Papel jornal A4 T. V. BATISTA A4 chamex 11,30 800 9.040,00

0074 Papel Celofone T. V. BATISTA Papel Celofone vmp 0,65 800 520,00

0075 Papel de seda - cores
diversas

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 0,87 800 696,00

0076 PAPEL CREPOM -
CORES DIVERSAS

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

VMP VMP 1,50 800 1.200,00

0077 PAPEL LAMINADO
(CORES DIVERSAS)

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

REALCE REALCER 1,57 800 1.256,00

0078 PASTA SUSPENSA
SEMI KRAFT

T. V. BATISTA SEMI KRAFT policart 1,89 800 1.512,00

0079 PASTA CATALOGO C/10
ENVELOPES

T. V. BATISTA PASTA CATALOGO C/10
ENVELOPES

acp 28,00 100 2.800,00

0080 PISTOLA P/ PATEX FINO T. V. BATISTA PISTOLA P/ PATEX FINO embalando 75,00 100 7.500,00

0081 TNT AMARELO PEÇA
C/50 MTS

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

NO WOVE NO WOVE 245,00 35 8.575,00

0082 TNT AZUL PEÇA C/ 50M T. V. BATISTA PEÇA C/ 50M santa fé 240,00 35 8.400,00

0083 TNT BRANCO PEÇA C/
50M

T. V. BATISTA TNT BRANCO PEÇA C/
50M

santa fé 240,00 35 8.400,00

0084 TNT Azul bebê, peça c/
50 und.

T. V. BATISTA TNT Azul bebê, peça c/
50 und.

santa fé 240,00 35 8.400,00

0085 TNT LARANJA - PEÇA C/
50M

T. V. BATISTA TNT LARANJA - PEÇA C/
50M

santa fé 240,00 35 8.400,00

0086 TNT Marrom, peça c/ 50
und.

T. V. BATISTA TNT Marrom, peça c/ 50
und.

santa fé 240,00 35 8.400,00

0087 TNT preto - peça c/ 50M T. V. BATISTA TNT preto - peça c/ 50M santa fé 240,00 35 8.400,00

0088 TNT ROSA, PEÇA C/ 50
METROS.

T. V. BATISTA PEÇA C/50 MTS santa fé 240,00 35 8.400,00

0089 TNT VERDE PEÇA C/50
MTS

T. V. BATISTA PEÇA C/50 MTS santa fé 240,00 35 8.400,00

0090 PINCEL DE PELO Nº 14
C/ 12 UNID

T. V. BATISTA Nº 14 C/ 12 UNID leonora 43,00 7 301,00

0091 PINCEL DE PELO Nº 16
C/ 12 UNID

T. V. BATISTA Nº 16 C/ 12 UNID leonora 48,00 7 336,00

0092 CADERNO BROCHURA
GRANDE 96 FLS CAPA
DURA

T. V. BATISTA 96 FLS CAPA DURA jandaia 9,50 20 190,00

0093 Caderno brochura grande
80fls, capa dura

T. V. BATISTA 80fls, capa dura jandaia 15,00 80 1.200,00

0094 CAIXA ARQUIVO
FORMATO 347MM X
245MM X 133MM AZUL

T. V. BATISTA 347MM X 245MM X
133MM AZUL

policart 7,80 1.600 12.480,00

0095 Régua 50 cm T. V. BATISTA Régua 50 cm valeu 3,30 800 2.640,00

0096 Papel casca de ovo - cor
branco.

T. V. BATISTA branco. off pepper 24,90 350 8.715,00

0097 CAPA PARA
ENCADERNAÇÃO A4

T. V. BATISTA A4 poliespiral 12,00 800 9.600,00
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0098 contra-capa
p/encadernação A4

T. V. BATISTA A4 poliespiral 12,00 800 9.600,00

0099 Espiral fabricado em PVC
semirigido, extruturado,
(diâmetro de 17 mm, com

T. V. BATISTA Espiral fabricado em PVC poliespiral 32,00 800 25.600,00

0100 Espiral p/ encadernação a
caderno de 10 matérias

T. V. BATISTA Espiral p/ encadernação a
caderno de 10

poliespiral 34,00 800 27.200,00

0101 Espiral p/ encadernação a
caderno de 06 matérias

T. V. BATISTA Espiral p/ encadernação a
caderno de 06

poliespiral 45,00 800 36.000,00

0102 Espiral p/ encadernação a
caderno de 20 matérias

T. V. BATISTA Espiral p/ encadernação a
caderno de 20

poliespiral 50,00 800 40.000,00

0103 Cola branca, para uso em
escritorio, frasco com
500ml, de boa qualidade,

T. V. BATISTA 500ml maripel 19,50 1.500 29.250,00

0104 Hidrocor grosso -
embalagem c/ 12 und

T. V. BATISTA embalagem c/ 12 und leonora 12,50 80 1.000,00

0105 Liga - pct c/100g T. V. BATISTA pct c/100g manuth 3,25 15 48,75

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Livro de Ata 100 fls - capa dura
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:42:12

capa dura tilibra 100 R$ 29,67 R$ 2.967,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

TILIBRA TILIBRA 100 R$ 20,00 R$ 2.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:19:50

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 29,67 R$ 2.967,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:45:50

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 29,67 R$ 2.967,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 29,67 R$ 2.967,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

22/06/2022 -
23:25:38

TILIBRA TILIBRA 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 Sim

0002 - Livro de Protocolo - capa dura c/52 folhas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:42:49

capa dura tilibra 300 R$ 26,67 R$ 8.001,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

TILIBRA TILIBRA 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:20:18

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 300 R$ 26,67 R$ 8.001,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:46:05

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 300 R$ 26,67 R$ 8.001,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 300 R$ 26,67 R$ 8.001,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

22/06/2022 -
23:26:03

TILIBRA TILIBRA 300 R$ 25,00 R$ 7.500,00 Sim

0003 - Livro de Ponto
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:43:18

Livro de Ponto tilibra 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

TILIBRA TILIBRA 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:21:06

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:46:39

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 Sim

0004 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:43:58

CX C/ 50 UNID bic 30 R$ 76,83 R$ 2.304,90 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

COMPACTOR COMPACTOR 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:21:42

COMPACTOR COMPACTOR 30 R$ 76,83 R$ 2.304,90 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:47:24

KAZ KAZ 30 R$ 76,83 R$ 2.304,90 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

COMPACTOR COMPACTOR 30 R$ 76,83 R$ 2.304,90 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

22/06/2022 -
23:26:40

COMPACTA COMPACTA 30 R$ 39,00 R$ 1.170,00 Sim

0005 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:47:37

12 UNID leonora 30 R$ 30,23 R$ 906,90 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 30 R$ 9,00 R$ 270,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:22:14

COMPACTOR COMPACTOR 30 R$ 30,23 R$ 906,90 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:48:08

KAZ KAZ 30 R$ 30,23 R$ 906,90 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 30 R$ 30,23 R$ 906,90 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

22/06/2022 -
23:30:17

TRIS TRIS 30 R$ 18,00 R$ 540,00 Sim

0006 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/50 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:48:26

CX C/50 UNID bic 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 50,00 R$ 1.250,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:22:44

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:48:50

KAZ KAZ 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

22/06/2022 -
23:31:02

COMPACTA COMPACTA 25 R$ 39,00 R$ 975,00 Sim

0007 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/50 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:49:00

CX C/50 UNID bic 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 50,00 R$ 1.250,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:23:21

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:49:25

KAZ KAZ 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

COMPACTOR COMPACTOR 25 R$ 76,83 R$ 1.920,75 Sim

0008 - Clips 1/0 Níquel - caixinha c/ 100und
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:49:50

caixinha c/ 100und bacchi 70 R$ 4,43 R$ 310,10 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 70 R$ 4,00 R$ 280,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:23:49

ACC ACC 70 R$ 4,43 R$ 310,10 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:50:01

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 70 R$ 4,43 R$ 310,10 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

TOPCLIPS TOPCLIPS 70 R$ 4,43 R$ 310,10 Sim

0009 - Clips 2/0 Níquel - caixinha c/ 100und
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:50:51

caixinha c/ 100und bacchi 70 R$ 4,97 R$ 347,90 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 70 R$ 4,00 R$ 280,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:24:17

ACC ACC 70 R$ 4,97 R$ 347,90 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:50:34

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 70 R$ 4,97 R$ 347,90 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

TOPCLIPS TOPCLIPS 70 R$ 4,97 R$ 347,90 Sim

0010 - CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:51:21

CX C/100 bacchi 70 R$ 5,20 R$ 364,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 70 R$ 4,00 R$ 280,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:24:38

ACC ACC 70 R$ 5,20 R$ 364,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:52:26

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 70 R$ 5,20 R$ 364,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

TOPCLIPS TOPCLIPS 70 R$ 5,20 R$ 364,00 Sim

0011 - CLIPS 4/0 GALVANIZADO CX C/50 CLIPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:52:10

CX C/50 CLIPS bacchi 70 R$ 5,18 R$ 362,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 70 R$ 4,00 R$ 280,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:25:20

ACC ACC 70 R$ 5,18 R$ 362,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:53:18

CLIP`S TOP CLIP`S TOP 70 R$ 5,18 R$ 362,60 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

TOPCLIPS TOPCLIPS 70 R$ 5,18 R$ 362,60 Sim

0012 - COLA BRANCA CX C/12 UNID 90GR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:52:54

CX C/12 UNID
90GR

frama 70 R$ 48,33 R$ 3.383,10 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 70 R$ 30,00 R$ 2.100,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:25:53

VMP VMP 70 R$ 48,33 R$ 3.383,10 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:53:49

KAZ KAZ 70 R$ 48,33 R$ 3.383,10 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

IRIS IRIS 70 R$ 48,33 R$ 3.383,10 Sim

0013 - FITA CREPE 19X30
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:53:47

19X30 embalando 300 R$ 8,77 R$ 2.631,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

EMBALANDO EMBALANDO 300 R$ 12,00 R$ 3.600,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:26:22

ALDEBRAS ALDEBRAS 300 R$ 8,77 R$ 2.631,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:54:35

EMBALANDO EMBALANDO 300 R$ 8,77 R$ 2.631,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

EMBALANDO EMBALANDO 300 R$ 8,77 R$ 2.631,00 Sim

0014 - FITA DUREX LARGA 19X50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:55:29

19X50 embalando 6 R$ 131,67 R$ 790,02 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

EMBALANDO EMBALANDO 6 R$ 30,00 R$ 180,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:26:59

ALDEBRAS ALDEBRAS 6 R$ 131,67 R$ 790,02 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:55:16

EMBALANDO EMBALANDO 6 R$ 131,67 R$ 790,02 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

EMBALANDO EMBALANDO 6 R$ 131,67 R$ 790,02 Sim

0015 - FOLHA DE ISOPOR 10MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:56:29

10MM isoeste 1.500 R$ 6,30 R$ 9.450,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 10,00 R$ 15.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:27:26

ISOEST ISOEST 1.500 R$ 6,30 R$ 9.450,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:55:59

ISOESTE ISOESTE 1.500 R$ 6,30 R$ 9.450,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 6,30 R$ 9.450,00 Sim

0016 - FOLHA DE ISOPOR 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
18:57:25

20MM isoeste 1.500 R$ 7,03 R$ 10.545,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 21,00 R$ 31.500,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:28:39

ISOEST ISOEST 1.500 R$ 7,03 R$ 10.545,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:56:28

ISOESTE ISOESTE 1.500 R$ 7,03 R$ 10.545,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 7,03 R$ 10.545,00 Sim

0017 - FOLHA DE ISOPOR 30MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:03:29

30MM isoeste 1.500 R$ 15,00 R$ 22.500,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 32,00 R$ 48.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:29:18

ISOEST ISOEST 1.500 R$ 7,30 R$ 10.950,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:57:24

ISOESTE ISOESTE 1.500 R$ 7,30 R$ 10.950,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

ISOPLACA ISOPLACA 1.500 R$ 7,30 R$ 10.950,00 Sim

0018 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:04:29

GRAMPEADOR
DE PRESSÃO

isoeste 10 R$ 111,67 R$ 1.116,70 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

GRAMPLINE GRAMPLINE 10 R$ 120,00 R$ 1.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:29:48

LYKE LYKE 10 R$ 111,67 R$ 1.116,70 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:58:00

KAZ KAZ 10 R$ 111,67 R$ 1.116,70 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 10 R$ 111,67 R$ 1.116,70 Sim

0019 - PAPEL P/ IMPRESSÃO DE IMAGEM PCT C/50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:05:32

PCT C/50 off pepper 15 R$ 115,67 R$ 1.735,05 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MASTERPRINT MASTERPRINT 15 R$ 35,00 R$ 525,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:30:19

REPORT REPORT 15 R$ 115,67 R$ 1.735,05 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
13:58:51

MAXPRINT MAXPRINT 15 R$ 115,67 R$ 1.735,05 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 15 R$ 115,67 R$ 1.735,05 Sim

0020 - PAPEL QUADRICULADO C/ 400 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:06:09

400 FLS credeal 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CREDEAL CREDEAL 15 R$ 60,00 R$ 900,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:30:48

REPORT REPORT 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:00:18

TAMOIO TAMOIO 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CREDEAL CREDEAL 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 Sim

0021 - PAPEL CARBONO CX C/100 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:07:21

CX C/100 FLS radex 3 R$ 36,97 R$ 110,91 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RADEX RADEX 3 R$ 50,00 R$ 150,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:31:33

GOLLER GOLLER 3 R$ 36,97 R$ 110,91 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:01:13

KAZ KAZ 3 R$ 36,97 R$ 110,91 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 3 R$ 36,97 R$ 110,91 Sim

0022 - PAPEL MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:07:51

PAPEL MADEIRA anian 2.000 R$ 1,65 R$ 3.300,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 2.000 R$ 1,60 R$ 3.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:32:04

VMP VMP 2.000 R$ 1,53 R$ 3.060,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:01:41

TAMOIO TAMOIO 2.000 R$ 1,53 R$ 3.060,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 2.000 R$ 1,53 R$ 3.060,00 Sim

0023 - PAPEL 40KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:08:19

PAPEL 40KG anian 2.000 R$ 1,95 R$ 3.900,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 2.000 R$ 2,00 R$ 4.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:32:28

REPORT REPORT 2.000 R$ 1,60 R$ 3.200,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:02:10

KAZ KAZ 2.000 R$ 1,60 R$ 3.200,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BAG BAG 2.000 R$ 1,60 R$ 3.200,00 Sim

0024 - PASTA ARQUIVO A-Z
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:08:58

PASTA ARQUIVO
A-Z

poicart 2.000 R$ 21,33 R$ 42.660,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:33:16

FRAMA FRAMA 2.000 R$ 21,33 R$ 42.660,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:02:44

FRAMA FRAMA 2.000 R$ 21,33 R$ 42.660,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 2.000 R$ 21,33 R$ 42.660,00 Sim

0025 - PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
19:56:01

POLYCART POLYCART 4.000 R$ 2,80 R$ 11.200,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:09:43

PASTA DE
PAPELÃO C/
ELASTICO

poicart 4.000 R$ 3,10 R$ 12.400,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 4.000 R$ 3,00 R$ 12.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:33:41

FRAMA FRAMA 4.000 R$ 2,85 R$ 11.400,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:03:23

FRAMA FRAMA 4.000 R$ 2,85 R$ 11.400,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

POLYCART POLYCART 4.000 R$ 2,85 R$ 11.400,00 Sim

0026 - Pasta capa dura de papelão c /trilho
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:10:28

capa dura de
papelão c /trilho

poicart 1.500 R$ 4,67 R$ 7.005,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 1.500 R$ 2,60 R$ 3.900,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:34:08

FRAMA FRAMA 1.500 R$ 4,67 R$ 7.005,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:03:56

FRAMA FRAMA 1.500 R$ 4,67 R$ 7.005,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

POLYCART POLYCART 1.500 R$ 4,67 R$ 7.005,00 Sim

0027 - PASTA SUSPENSA CX C/50 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:43:30

CX C/50 UNID poicart 7 R$ 2,07 R$ 14,49 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 7 R$ 206,00 R$ 1.442,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:34:50

FRAMA FRAMA 7 R$ 108,80 R$ 761,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:04:44

FRAMA FRAMA 7 R$ 2,07 R$ 14,49 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

POLYCART POLYCART 7 R$ 140,00 R$ 980,00 Sim

0028 - Pistola de grampo para madeira
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
19:17:04

Pistola de grampo
para madeira

leonora 7 R$ 11.767,00 R$ 82.369,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 7 R$ 90,00 R$ 630,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:35:22

FORTG FORTG 7 R$ 117,67 R$ 823,69 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:49:25

KAZ KAZ 7 R$ 118,00 R$ 826,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 7 R$ 11.767,00 R$ 82.369,00 Sim

0029 - PISTOLA P/ PATEX GROSSO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:34:24

PISTOLA P/
PATEX GROSSO

leonora 7 R$ 117,67 R$ 823,69 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BAMILITO BAMILITO 7 R$ 50,00 R$ 350,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:36:07

VMP VMP 7 R$ 117,67 R$ 823,69 Sim
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MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:11:02

KAZ KAZ 7 R$ 117,67 R$ 823,69 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 7 R$ 87,00 R$ 609,00 Sim

0030 - TNT VERDE BEBÊ PEÇA C/ 50 MTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
19:56:48

SANTA FE SANATA FE 20 R$ 217,00 R$ 4.340,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:44:26

TNT VERDE
BEBÊ PEÇA C/ 50
MTS

santa fé 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:36:54

TNT TNT 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:12:58

NO WOVE NO WOVE 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

0031 - TNT Vermelho, peça c/ 50 und.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
19:57:31

SANTA FE SANTA FE 20 R$ 217,00 R$ 4.340,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:45:21

TNT Vermelho,
peça c/ 50 und.

santa fé 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:37:52

TNT TNT 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:13:50

NO WOVE NO WOVE 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 20 R$ 217,33 R$ 4.346,60 Sim

0032 - TESOURA GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:46:04

TESOURA
GRANDE

misaki 30 R$ 27,67 R$ 830,10 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ACRILEX ACRILEX 30 R$ 28,00 R$ 840,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:38:21

LYKE LYKE 30 R$ 27,67 R$ 830,10 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:14:25

KAZ KAZ 30 R$ 27,67 R$ 830,10 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 30 R$ 27,67 R$ 830,10 Sim

0033 - TESOURA PEQUENA S/PONTA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:47:02

TESOURA
PEQUENA
S/PONTA.

leonora 400 R$ 4,67 R$ 1.868,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MAPED MAPED 400 R$ 6,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:38:46

LYKE LYKE 400 R$ 4,67 R$ 1.868,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:15:20

KAZ KAZ 400 R$ 4,67 R$ 1.868,00 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 400 R$ 4,67 R$ 1.868,00 Sim

0034 - PINCEL DE PELO Nº 12 C/12 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:47:44

Nº 12 C/12 UNID leonora 10 R$ 47,00 R$ 470,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

KIT KIT 10 R$ 160,00 R$ 1.600,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:39:17

LYKE LYKE 10 R$ 47,00 R$ 470,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:16:06

KAZ KAZ 10 R$ 47,00 R$ 470,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CONDOR CONDOR 10 R$ 47,00 R$ 470,00 Sim

0035 - BORRACHA BICOLOR CX C/40 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:58:47

CX C/40 UNID mercur 20 R$ 28,67 R$ 573,40 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ZAPP ZAPP 20 R$ 12,00 R$ 240,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:39:39

REDBOR REDBOR 20 R$ 28,67 R$ 573,40 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:17:03

KAZ KAZ 20 R$ 28,67 R$ 573,40 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REDBOR REDBOR 20 R$ 28,67 R$ 573,40 Sim

0036 - BORRACHA BRANCA CX C/40 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:59:12

CX C/40 UNID leonora 20 R$ 23,73 R$ 474,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ZAPP ZAPP 20 R$ 12,00 R$ 240,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:40:03

REDBOR REDBOR 20 R$ 23,73 R$ 474,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:17:26

KAZ KAZ 20 R$ 23,73 R$ 474,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REDBOR REDBOR 20 R$ 23,73 R$ 474,60 Sim

0037 - CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
22:59:42

CX C/12 UNID bic 20 R$ 35,00 R$ 700,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 20 R$ 28,00 R$ 560,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:40:30

VMP VMP 20 R$ 35,00 R$ 700,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:18:06

KAZ KAZ 20 R$ 35,00 R$ 700,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

MAXI MAXI 20 R$ 35,00 R$ 700,00 Sim

0038 - REGUA 30 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:00:16

30 CM valeu 2.500 R$ 3,97 R$ 9.925,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

WALEU WALEU 2.500 R$ 1,30 R$ 3.250,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:41:01

WALEU WALEU 2.500 R$ 3,97 R$ 9.925,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:18:51

WALEU WALEU 2.500 R$ 3,97 R$ 9.925,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

WALEU WALEU 2.500 R$ 3,97 R$ 9.925,00 Sim

0039 - LAPIS PRETO Nº02 CX COM 50 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:00:50

Nº02 CX COM 50
UNID

leonora 35 R$ 74,33 R$ 2.601,55 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LEO LEO LEO LEO 35 R$ 20,00 R$ 700,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:41:36

BRW BRW 35 R$ 74,33 R$ 2.601,55 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:19:21

KAZ KAZ 35 R$ 74,33 R$ 2.601,55 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

LEO&LEO LEO&LEO 35 R$ 74,33 R$ 2.601,55 Sim

0040 - ENVELOPE A4 COR AMARELA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
19:58:30

RYMO RYMO 3.500 R$ 1,00 R$ 3.500,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:01:24

A4 COR
AMARELA

scrity 3.500 R$ 1,13 R$ 3.955,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

FORONI FORONI 3.500 R$ 0,50 R$ 1.750,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:43:27

CROMUS CROMUS 3.500 R$ 1,13 R$ 3.955,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:19:56

CELUCAT CELUCAT 3.500 R$ 1,13 R$ 3.955,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SCRITY SCRITY 3.500 R$ 1,13 R$ 3.955,00 Sim

0041 - ENVELOPE A4 COR BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
19:59:14

RYMO RYMO 3.500 R$ 1,00 R$ 3.500,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:02:13

A4 COR BRANCO scrity 3.500 R$ 1,33 R$ 4.655,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

FORONI FORONI 3.500 R$ 0,50 R$ 1.750,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:42:55

CROMUS CROMUS 3.500 R$ 1,33 R$ 4.655,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:20:41

CELUCAT CELUCAT 3.500 R$ 1,33 R$ 4.655,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SCRITY SCRITY 3.500 R$ 1,33 R$ 4.655,00 Sim

0042 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:02:36

PINCEL P/
QUADRO
BRANCO CX.

leonora 30 R$ 85,00 R$ 2.550,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

JOCAR JOCAR 30 R$ 30,00 R$ 900,00 Sim
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THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:44:41

LYKE LYKE 30 R$ 85,00 R$ 2.550,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:21:23

KAZ KAZ 30 R$ 85,00 R$ 2.550,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 30 R$ 85,00 R$ 2.550,00 Sim

0043 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:02:58

APAGADOR P/
QUADRO
BRANCO

vmp 150 R$ 12,17 R$ 1.825,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RADEX RADEX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:45:42

LYKE LYKE 150 R$ 12,17 R$ 1.825,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:21:56

KAZ KAZ 150 R$ 12,17 R$ 1.825,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 150 R$ 12,17 R$ 1.825,50 Sim

0044 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:03:26

Nº 03 radex 20 R$ 7,13 R$ 142,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RADEX RADEX 20 R$ 7,00 R$ 140,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:46:08

JAPAN JAPAN 20 R$ 7,13 R$ 142,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:22:32

KAZ KAZ 20 R$ 7,13 R$ 142,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 20 R$ 7,13 R$ 142,60 Sim

0045 - Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar,cor variada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:04:01

material plástico,
tipo escolar,cor
vari

leonora 1.500 R$ 2,73 R$ 4.095,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LEO LEO LEO LEO 1.500 R$ 1,20 R$ 1.800,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:46:47

FABER CASTEL FABER CASTEL 1.500 R$ 2,73 R$ 4.095,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:23:26

KAZ KAZ 1.500 R$ 2,73 R$ 4.095,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 1.500 R$ 2,73 R$ 4.095,00 Sim

0046 - Caderno universitário 10 mat. c/140 fls. capa dura
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:07:27

10 mat. c/140 fls.
capa dura

mateus 350 R$ 28,33 R$ 9.915,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CREDEAL CREDEAL 350 R$ 11,00 R$ 3.850,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:47:14

CREDEAL CREDEAL 350 R$ 28,33 R$ 9.915,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:23:59

TAMOIO TAMOIO 350 R$ 28,33 R$ 9.915,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CREDEAL CREDEAL 350 R$ 28,33 R$ 9.915,50 Sim
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0047 - Estilete estreito - 13 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:05:55

13 cm leonora 80 R$ 4,20 R$ 336,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MASTERPRINT MASTERPRINT 80 R$ 1,60 R$ 128,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:47:37

LYKE LYKE 80 R$ 4,20 R$ 336,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:24:29

KAZ KAZ 80 R$ 4,20 R$ 336,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 80 R$ 4,20 R$ 336,00 Sim

0048 - ESTILETE LARGO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:06:17

ESTILETE LARGO leonora 80 R$ 5,63 R$ 450,40 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MASTERPRINT MASTERPRINT 80 R$ 2,30 R$ 184,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:47:59

LYKE LYKE 80 R$ 5,63 R$ 450,40 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:24:59

KAZ KAZ 80 R$ 5,63 R$ 450,40 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 80 R$ 5,63 R$ 450,40 Sim

0049 - PRENDEDOR DE PAPEL C/51MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:06:47

PRENDEDOR DE
PAPEL C/51MM

brw 500 R$ 12,27 R$ 6.135,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 500 R$ 2,60 R$ 1.300,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:48:22

WALEU WALEU 500 R$ 12,27 R$ 6.135,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:25:43

KAZ KAZ 500 R$ 12,27 R$ 6.135,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 500 R$ 12,27 R$ 6.135,00 Sim

0050 - Cartolina - material card cores diversas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
20:00:06

RYMO RYMO 8.000 R$ 1,40 R$ 11.200,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:07:15

material card cores
diversas

anian 8.000 R$ 1,43 R$ 11.440,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 8.000 R$ 2,00 R$ 16.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:48:50

VMP VMP 8.000 R$ 1,43 R$ 11.440,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:26:40

REALCE REALCE 8.000 R$ 1,43 R$ 11.440,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 8.000 R$ 1,43 R$ 11.440,00 Sim

0051 - Pincel atômico - cores diversas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:08:50

Pincel atômico faber- castel 150 R$ 8,07 R$ 1.210,50 Sim
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U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

JOCAR JOCAR 150 R$ 2,80 R$ 420,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:49:32

LYKE LYKE 150 R$ 8,07 R$ 1.210,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:27:29

KAZ KAZ 150 R$ 8,07 R$ 1.210,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 150 R$ 8,07 R$ 1.210,50 Sim

0052 - PRANCHETA EM ACRÍLICO RESISTENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:09:31

ACRÍLICO
RESISTENTE

valeu 35 R$ 32,33 R$ 1.131,55 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

WALEU WALEU 35 R$ 20,00 R$ 700,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:49:57

WALEU WALEU 35 R$ 32,33 R$ 1.131,55 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:28:28

WALEU WALEU 35 R$ 32,33 R$ 1.131,55 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

WALEU WALEU 35 R$ 32,33 R$ 1.131,55 Sim

0053 - reabastecedor de pincel para quadro branco
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:10:17

reabastecedor de
pincel para quadro
bran

leonora 350 R$ 12,13 R$ 4.245,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RADEX RADEX 350 R$ 11,00 R$ 3.850,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:50:33

RADEX RADEX 350 R$ 12,13 R$ 4.245,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:29:22

KAZ KAZ 350 R$ 12,13 R$ 4.245,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 350 R$ 12,13 R$ 4.245,50 Sim

0054 - TINTA PARA CARIMBO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:10:36

TINTA PARA
CARIMBO

radex 100 R$ 9,07 R$ 907,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RADEX RADEX 100 R$ 4,00 R$ 400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:50:58

JAPAN JAPAN 100 R$ 9,07 R$ 907,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:29:55

KAZ KAZ 100 R$ 9,07 R$ 907,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 100 R$ 9,07 R$ 907,00 Sim

0055 - TINTA GUACHE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:11:19

TINTA GUACHE maripel 3.500 R$ 12,13 R$ 42.455,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ACRILEX ACRILEX 3.500 R$ 6,00 R$ 21.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:51:26

VMP VMP 3.500 R$ 12,13 R$ 42.455,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:33:26

KAZ KAZ 3.500 R$ 12,13 R$ 42.455,00 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 3.500 R$ 12,13 R$ 42.455,00 Sim

0056 - QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 C/ BORDA DE ALUMÍNIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

15/06/2022 -
16:03:06

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

200 R$ 900,00 R$ 180.000,00 Sim

WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E
SERVICOS LTDA

43.838.684/0001-
08

17/06/2022 -
17:33:10

CORTIARTE CORTIARTE 200 R$ 300,00 R$ 60.000,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:11:50

1,50 X 1,20 C/
BORDA DE
ALUMÍNIO

souza 200 R$ 356,67 R$ 71.334,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SOUZA SOUZA 200 R$ 416,00 R$ 83.200,00 Sim

COMPAKTO -
DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA LTDA

14.136.133/0001-
02

19/06/2022 -
23:30:59

QUADRO
BRANCO

ENGEFLEX/ENGEFLEX 200 R$ 500,00 R$ 100.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:52:02

SOUZA SOUZA 200 R$ 356,67 R$ 71.334,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:34:20

WMIL WMIL 200 R$ 356,67 R$ 71.334,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SOUZA SOUZA 200 R$ 356,67 R$ 71.334,00 Sim

0057 - Quadro branco 1,20 x 0,80 com borda de aluminio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

15/06/2022 -
16:03:19

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

75 R$ 800,00 R$ 60.000,00 Sim

WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E
SERVICOS LTDA

43.838.684/0001-
08

17/06/2022 -
17:33:48

CORTIARTE CORTIARTE 75 R$ 300,00 R$ 22.500,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:12:20

1,20 x 0,80 com
borda de aluminio

souza 75 R$ 314,67 R$ 23.600,25 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SOUZA SOUZA 75 R$ 185,00 R$ 13.875,00 Sim

COMPAKTO -
DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA LTDA

14.136.133/0001-
02

19/06/2022 -
23:31:00

QUADRO
BRANCO

ENGEFLEX/ENGEFLEX 75 R$ 400,00 R$ 30.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:52:30

SOUZA SOUZA 75 R$ 314,67 R$ 23.600,25 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:38:39

WMIL WMIL 75 R$ 314,67 R$ 23.600,25 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SOUZA SOUZA 75 R$ 314,67 R$ 23.600,25 Sim

0058 - Extrator de grampo - espátula
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:12:46

Extrator de
grampo - espátula

leonora 35 R$ 5,17 R$ 180,95 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 35 R$ 3,00 R$ 105,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:52:56

WALEU WALEU 35 R$ 5,17 R$ 180,95 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:39:14

KAZ KAZ 35 R$ 5,17 R$ 180,95 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 35 R$ 5,17 R$ 180,95 Sim

0059 - TINTA PARA TECIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:13:22

TINTA PARA
TECIDO

acrilex 75 R$ 6,07 R$ 455,25 Sim
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U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ACRILEX ACRILEX 75 R$ 5,00 R$ 375,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:53:21

ACRILEX ACRILEX 75 R$ 6,07 R$ 455,25 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:39:49

KAZ KAZ 75 R$ 6,07 R$ 455,25 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

RADEX RADEX 75 R$ 6,07 R$ 455,25 Sim

0060 - BARBANTE CRU 6/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:14:11

BARBANTE CRU
6/8

barbantextil 150 R$ 12,30 R$ 1.845,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BANDEIRANTE BANDEIRANTE 150 R$ 20,00 R$ 3.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:53:46

SJ SJ 150 R$ 12,30 R$ 1.845,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:40:28

SÃO CRISTOVÃO SÃO CRISTOVÃO 150 R$ 12,30 R$ 1.845,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ 150 R$ 12,30 R$ 1.845,00 Sim

0061 - E.V.A. CORES DIVERSAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
20:00:42

EUREKA EUREKA 8.000 R$ 4,15 R$ 33.200,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:15:01

E.V.A. CORES
DIVERSAS

leonora 8.000 R$ 4,17 R$ 33.360,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LEO LEO LEO LEO 8.000 R$ 3,00 R$ 24.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:54:31

BRW BRW 8.000 R$ 4,17 R$ 33.360,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:42:47

KAZ KAZ 8.000 R$ 4,17 R$ 33.360,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

LEONORA LEONORA 8.000 R$ 4,17 R$ 33.360,00 Sim

0062 - PATEX GROSSO (un)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:15:42

PATEX GROSSO
(un)

leonora 350 R$ 6,30 R$ 2.205,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

RENDCOLA RENDCOLA 350 R$ 2,00 R$ 700,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:54:54

VMP VMP 350 R$ 6,30 R$ 2.205,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:43:29

KAZ KAZ 350 R$ 6,30 R$ 2.205,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 350 R$ 6,30 R$ 2.205,00 Sim

0063 - Percevejo latonado - cx c/ 100und
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:16:10

cx c/ 100und leonora 15 R$ 6,30 R$ 94,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 15 R$ 2,20 R$ 33,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:55:19

WALEU WALEU 15 R$ 6,30 R$ 94,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:44:30

KAZ KAZ 15 R$ 6,30 R$ 94,50 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 15 R$ 6,30 R$ 94,50 Sim

0064 - tinta com glíter cores diversas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:16:45

tinta com glíter
cores diversas

acrilex 350 R$ 13,63 R$ 4.770,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

ACRILEX ACRILEX 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:55:57

ACRILEX ACRILEX 350 R$ 13,63 R$ 4.770,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:44:59

KAZ KAZ 350 R$ 13,63 R$ 4.770,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

LEO&LEO LEO&LEO 350 R$ 13,63 R$ 4.770,50 Sim

0065 - COLA BRANCA LIQUIDO 1LT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:17:21

1LT new magic 80 R$ 26,30 R$ 2.104,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 80 R$ 21,00 R$ 1.680,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:56:20

VMP VMP 80 R$ 26,30 R$ 2.104,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:45:30

KAZ KAZ 80 R$ 26,30 R$ 2.104,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

IRIS IRIS 80 R$ 26,30 R$ 2.104,00 Sim

0066 - Cola de isopor 40 g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:17:53

40 g vmp 80 R$ 3,77 R$ 301,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 80 R$ 3,00 R$ 240,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:56:46

VMP VMP 80 R$ 3,77 R$ 301,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:45:56

KAZ KAZ 80 R$ 3,77 R$ 301,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

IRIS IRIS 80 R$ 3,77 R$ 301,60 Sim

0067 - Cola para E.V.A, pote plástico com 35g cada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:18:27

pote plástico com
35g cada

vmp 800 R$ 12,17 R$ 9.736,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 800 R$ 3,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:57:16

VMP VMP 800 R$ 12,17 R$ 9.736,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:46:22

KAZ KAZ 800 R$ 12,17 R$ 9.736,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

IRIS IRIS 800 R$ 12,17 R$ 9.736,00 Sim

0068 - PAPEL ALMAÇO EMBALAGEM C/400FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
20:01:22

RYMO RYMO 150 R$ 48,00 R$ 7.200,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:19:08

EMBALAGEM
C/400FLS

credeal 150 R$ 48,33 R$ 7.249,50 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CREDEAL CREDEAL 150 R$ 62,00 R$ 9.300,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:57:43

REPORT REPORT 150 R$ 48,33 R$ 7.249,50 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:47:09

TAMOIO TAMOIO 150 R$ 48,33 R$ 7.249,50 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CREDEAL CREDEAL 150 R$ 48,33 R$ 7.249,50 Sim

0069 - PAPEL A4 DE 75G/M2-RM DE 500 FLS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

13/06/2022 -
20:02:14

REPORT SUZANO 5.000 R$ 27,00 R$ 135.000,00 Sim

GOLDEN
DISTRIBUIDORA
LTDA.

04.196.935/0008-
12

15/06/2022 -
14:35:53

CHAMEX SYLVAMO 5.000 R$ 28,83 R$ 144.150,00 Não

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:19:47

75G/M2-RM DE
500 FLS.

chamex 5.000 R$ 27,83 R$ 139.150,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CHAMEX CHAMEX 5.000 R$ 25,00 R$ 125.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:58:16

REPORT REPORT 5.000 R$ 27,83 R$ 139.150,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:48:07

ALOFORM ALOFORM 5.000 R$ 27,83 R$ 139.150,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CHAMEX CHAMEX 5.000 R$ 27,83 R$ 139.150,00 Sim

0070 - PAPEL A4 COLORIDO PCT C/100 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:20:53

PCT C/100 FLS chamex 80 R$ 8,13 R$ 650,40 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CHAMEX CHAMEX 80 R$ 9,00 R$ 720,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
10:58:46

REPORT REPORT 80 R$ 8,13 R$ 650,40 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:48:40

ALOFORM ALOFORM 80 R$ 8,13 R$ 650,40 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CHAMEQUINHO CHAMEQUINHO 80 R$ 8,13 R$ 650,40 Sim

0071 - PAPEL CARTÃO COLORIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:21:33

PAPEL CARTÃO
COLORIDO

vmp 80 R$ 2,07 R$ 165,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 80 R$ 2,00 R$ 160,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:00:15

REPORT REPORT 80 R$ 2,07 R$ 165,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:51:01

REALCE REALCE 80 R$ 2,07 R$ 165,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CHAMEQUINHO CHAMEQUINHO 80 R$ 2,07 R$ 165,60 Sim

0072 - Papel vergê 180g cores diversas embalagem com 50unid
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:22:10

embalagem com
50unid

off pepper 800 R$ 26,00 R$ 20.800,00 Sim
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U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MASTERPRINT MASTERPRINT 800 R$ 22,00 R$ 17.600,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:00:52

OFF OFF 800 R$ 26,00 R$ 20.800,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:51:51

KAZ KAZ 800 R$ 26,00 R$ 20.800,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BAG BAG 800 R$ 26,00 R$ 20.800,00 Sim

0073 - Papel jornal A4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:22:42

A4 chamex 800 R$ 12,30 R$ 9.840,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 800 R$ 25,00 R$ 20.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:01:16

RST RST 800 R$ 12,30 R$ 9.840,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:52:30

TAMOIO TAMOIO 800 R$ 12,30 R$ 9.840,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BAG BAG 800 R$ 12,30 R$ 9.840,00 Sim

0074 - Papel Celofone
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:23:24

Papel Celofone vmp 800 R$ 3,07 R$ 2.456,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 800 R$ 1,20 R$ 960,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:02:47

RST RST 800 R$ 3,07 R$ 2.456,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:53:07

REALCE REALCE 800 R$ 3,07 R$ 2.456,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 800 R$ 3,07 R$ 2.456,00 Sim

0075 - Papel de seda - cores diversas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:23:46

seda vmp 800 R$ 0,87 R$ 696,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 800 R$ 0,45 R$ 360,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:03:08

VMP VMP 800 R$ 0,87 R$ 696,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:53:39

TAMOIO TAMOIO 800 R$ 0,87 R$ 696,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 800 R$ 0,87 R$ 696,00 Sim

0076 - PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:24:48

CREPOM vmp 800 R$ 1,50 R$ 1.200,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 800 R$ 3,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:03:32

VMP VMP 800 R$ 1,50 R$ 1.200,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:54:12

REALCE REALCE 800 R$ 1,50 R$ 1.200,00 Sim
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N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 800 R$ 1,50 R$ 1.200,00 Sim

0077 - PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:25:14

LAMINADO vmp 800 R$ 1,57 R$ 1.256,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

VMP VMP 800 R$ 1,90 R$ 1.520,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:04:03

RST RST 800 R$ 1,57 R$ 1.256,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:54:51

REALCE REALCER 800 R$ 1,57 R$ 1.256,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REIPEL REIPEL 800 R$ 1,57 R$ 1.256,00 Sim

0078 - PASTA SUSPENSA SEMI KRAFT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:25:41

SEMI KRAFT policart 800 R$ 4,22 R$ 3.376,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 800 R$ 3,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:04:42

FRAMA FRAMA 800 R$ 4,22 R$ 3.376,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:55:23

FRAMA FRAMA 800 R$ 4,22 R$ 3.376,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

POLYCART POLYCART 800 R$ 4,22 R$ 3.376,00 Sim

0079 - PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:26:09

PASTA
CATALOGO C/10
ENVELOPES

acp 100 R$ 37,00 R$ 3.700,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

DAC DAC 100 R$ 24,00 R$ 2.400,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:05:20

FRAMA FRAMA 100 R$ 37,00 R$ 3.700,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:55:56

POLIBRAS POLIBRAS 100 R$ 37,00 R$ 3.700,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 100 R$ 37,00 R$ 3.700,00 Sim

0080 - PISTOLA P/ PATEX FINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:26:31

PISTOLA P/
PATEX FINO

embalando 100 R$ 87,00 R$ 8.700,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BAMILITO BAMILITO 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:05:51

VMP VMP 100 R$ 87,00 R$ 8.700,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:57:15

KAZ KAZ 100 R$ 87,00 R$ 8.700,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 100 R$ 87,00 R$ 8.700,00 Sim

0081 - TNT AMARELO PEÇA C/50 MTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:38:57

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:29:15

PEÇA C/50 MTS santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:06:34

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:58:02

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0082 - TNT AZUL PEÇA C/ 50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:06

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:29:45

PEÇA C/ 50M santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:06:59

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:58:41

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0083 - TNT BRANCO PEÇA C/ 50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:14

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:30:00

TNT BRANCO
PEÇA C/ 50M

santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:07:24

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
14:59:17

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0084 - TNT Azul bebê, peça c/ 50 und.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:25

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:30:13

TNT Azul bebê,
peça c/ 50 und.

santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:07:53

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:00:02

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0085 - TNT LARANJA - PEÇA C/ 50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:32

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:30:24

TNT LARANJA -
PEÇA C/ 50M

santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:08:18

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:00:37

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0086 - TNT Marrom, peça c/ 50 und.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:42

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:30:39

TNT Marrom, peça
c/ 50 und.

santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:08:42

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:01:20

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0087 - TNT preto - peça c/ 50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:39:52

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:30:51

TNT preto - peça
c/ 50M

santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:09:17

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:01:58

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0088 - TNT ROSA, PEÇA C/ 50 METROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:40:02

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:29:06

PEÇA C/50 MTS santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:09:55

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:02:33

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0089 - TNT VERDE PEÇA C/50 MTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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L M P DE SOUZA
EIRELI

16.992.532/0001-
92

21/06/2022 -
11:40:08

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 270,00 R$ 9.450,00 Sim

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:28:49

PEÇA C/50 MTS santa fé 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

SANTA FE SANTA FE 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:10:24

TNT TNT 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:03:10

NO WOVE NO WOVE 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

SANTA FÉ SANTA FÉ 35 R$ 270,67 R$ 9.473,45 Sim

0090 - PINCEL DE PELO Nº 14 C/ 12 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:32:02

Nº 14 C/ 12 UNID leonora 7 R$ 48,33 R$ 338,31 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LEO LEO LEO LEO 7 R$ 20,00 R$ 140,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:15:00

LYKE LYKE 7 R$ 48,33 R$ 338,31 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:03:39

KAZ KAZ 7 R$ 48,33 R$ 338,31 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CONDOR CONDOR 7 R$ 48,33 R$ 338,31 Sim

0091 - PINCEL DE PELO Nº 16 C/ 12 UNID
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:32:51

Nº 16 C/ 12 UNID leonora 7 R$ 56,00 R$ 392,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LEO LEO LEO LEO 7 R$ 22,00 R$ 154,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:15:51

LYKE LYKE 7 R$ 56,00 R$ 392,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:04:15

KAZ KAZ 7 R$ 56,00 R$ 392,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CONDOR CONDOR 7 R$ 56,00 R$ 392,00 Sim

0092 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:33:18

96 FLS CAPA
DURA

jandaia 20 R$ 12,30 R$ 246,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CREDEAL CREDEAL 20 R$ 9,00 R$ 180,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:16:18

CREDEAL CREDEAL 20 R$ 12,30 R$ 246,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:04:47

TAMOIO TAMOIO 20 R$ 12,30 R$ 246,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CREDEAL CREDEAL 20 R$ 12,30 R$ 246,00 Sim

0093 - Caderno brochura grande 80fls, capa dura
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:33:47

80fls, capa dura jandaia 80 R$ 18,03 R$ 1.442,40 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

CREDEAL CREDEAL 80 R$ 9,00 R$ 720,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:17:02

CREDEAL CREDEAL 80 R$ 18,03 R$ 1.442,40 Sim
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MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:05:14

TAMOIO TAMOIO 80 R$ 18,03 R$ 1.442,40 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

CREDEAL CREDEAL 80 R$ 18,03 R$ 1.442,40 Sim

0094 - CAIXA ARQUIVO FORMATO 347MM X 245MM X 133MM AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:34:16

347MM X 245MM
X 133MM AZUL

policart 1.600 R$ 9,37 R$ 14.992,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

POLYCART POLYCART 1.600 R$ 12,00 R$ 19.200,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:17:35

ALAPLAST ALAPLAST 1.600 R$ 9,37 R$ 14.992,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:05:48

POLIBRAS POLIBRAS 1.600 R$ 9,37 R$ 14.992,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

POLYCART POLYCART 1.600 R$ 9,37 R$ 14.992,00 Sim

0095 - Régua 50 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:34:44

Régua 50 cm valeu 800 R$ 4,12 R$ 3.296,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

WALEU WALEU 800 R$ 2,50 R$ 2.000,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:17:57

WALEU WALEU 800 R$ 4,12 R$ 3.296,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:06:45

WALEU WALEU 800 R$ 4,12 R$ 3.296,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

WALEU WALEU 800 R$ 4,12 R$ 3.296,00 Sim

0096 - Papel casca de ovo - cor branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:35:13

branco. off pepper 350 R$ 27,00 R$ 9.450,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BAG BAG 350 R$ 0,50 R$ 175,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:18:24

OFF OFF 350 R$ 27,00 R$ 9.450,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:10:11

TAMOIO TAMOIO 350 R$ 27,00 R$ 9.450,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BAG BAG 350 R$ 27,00 R$ 9.450,00 Sim

0097 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:35:45

A4 poliespiral 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,60 R$ 480,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:18:59

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:09:06

KAZ KAZ 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

0098 - contra-capa p/encadernação A4
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:36:10

A4 poliespiral 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,60 R$ 480,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:19:31

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:10:37

KAZ KAZ 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 14,67 R$ 11.736,00 Sim

0099 - Espiral fabricado em PVC semirigido, extruturado, (diâmetro de 17 mm, com
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:36:58

Espiral fabricado
em PVC

poliespiral 800 R$ 35,67 R$ 28.536,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,80 R$ 640,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:20:41

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 35,67 R$ 28.536,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:11:14

KAZ KAZ 800 R$ 35,67 R$ 28.536,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 35,67 R$ 28.536,00 Sim

0100 - Espiral p/ encadernação a caderno de 10 matérias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:37:36

Espiral p/
encadernação a
caderno de 10

poliespiral 800 R$ 38,17 R$ 30.536,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,70 R$ 560,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:21:13

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 38,17 R$ 30.536,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:11:54

KAZ KAZ 800 R$ 38,17 R$ 30.536,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 38,17 R$ 30.536,00 Sim

0101 - Espiral p/ encadernação a caderno de 06 matérias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:38:21

Espiral p/
encadernação a
caderno de 06

poliespiral 800 R$ 47,63 R$ 38.104,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,70 R$ 560,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:21:55

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 47,63 R$ 38.104,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:12:40

KAZ KAZ 800 R$ 47,63 R$ 38.104,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 47,63 R$ 38.104,00 Sim

0102 - Espiral p/ encadernação a caderno de 20 matérias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:38:47

Espiral p/
encadernação a
caderno de 20

poliespiral 800 R$ 53,67 R$ 42.936,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

LASSAME LASSAME 800 R$ 0,90 R$ 720,00 Sim
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THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:22:24

PLASPIRAL PLASPIRAL 800 R$ 53,67 R$ 42.936,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:13:07

KAZ KAZ 800 R$ 53,67 R$ 42.936,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

DAC DAC 800 R$ 53,67 R$ 42.936,00 Sim

0103 - Cola branca, para uso em escritorio, frasco com 500ml, de boa qualidade,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:39:21

500ml maripel 1.500 R$ 22,57 R$ 33.855,00 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

IRIS IRIS 1.500 R$ 11,00 R$ 16.500,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:22:56

VMP VMP 1.500 R$ 22,57 R$ 33.855,00 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:13:44

KAZ KAZ 1.500 R$ 22,57 R$ 33.855,00 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

IRIS IRIS 1.500 R$ 22,57 R$ 33.855,00 Sim

0104 - Hidrocor grosso - embalagem c/ 12 und
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:40:00

embalagem c/ 12
und

leonora 80 R$ 17,17 R$ 1.373,60 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

BRW BRW 80 R$ 9,00 R$ 720,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:23:23

COMPACTOR COMPACTOR 80 R$ 17,17 R$ 1.373,60 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:14:36

KAZ KAZ 80 R$ 17,17 R$ 1.373,60 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

BRW BRW 80 R$ 17,17 R$ 1.373,60 Sim

0105 - Liga - pct c/100g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-
65

17/06/2022 -
23:40:23

pct c/100g manuth 15 R$ 6,67 R$ 100,05 Sim

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-
30

19/06/2022 -
16:55:35

MERCUR MERCUR 15 R$ 20,00 R$ 300,00 Sim

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

26.581.445/0001-
04

22/06/2022 -
11:23:49

KAZ KAZ 15 R$ 6,67 R$ 100,05 Sim

MS DOS SANTOS
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.096.989/0001-
96

22/06/2022 -
15:15:21

MANUT MANUT 15 R$ 6,67 R$ 100,05 Sim

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

35.946.280/0001-
00

22/06/2022 -
21:24:43

REDBOR REDBOR 15 R$ 6,67 R$ 100,05 Sim

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

Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96 90 dias

MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96 90 dias

L M P DE SOUZA EIRELI 16.992.532/0001-92 90 dias

U F AGUIAR EIRELI 63.833.883/0001-30 090 dias

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0008-12 60 dias

ROSA DE SOUSA NOGUEIRA 03.578.847/0001-46 90 dias

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI 26.581.445/0001-04 90 dias

T. V. BATISTA 29.584.988/0001-65 90 dias

WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.838.684/0001-08 090 dias

N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 35.946.280/0001-00 090 dias
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COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 14.136.133/0001-02 60 dias

Lances Enviados
0001 - Livro de Ata 100 fls - capa dura
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:42:12 29,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:19:50 29,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:45:50 29,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 29,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

22/06/2022 - 23:25:38 25,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:39:14 23,74 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:40:33 19,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:41:47 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:43:35 18,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:46:10 17,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:46:27 15,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:46:39 12,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:49 14,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:46:57 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:47:07 8,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:22 8,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

0002 - Livro de Protocolo - capa dura c/52 folhas
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:42:49 26,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:20:18 26,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:46:05 26,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 26,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

22/06/2022 - 23:26:03 25,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:39:22 21,34 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:41:07 19,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:41:59 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:43:41 18,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:21 17,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:46:33 15,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 15:46:44 12,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:04 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:47:14 9,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:31 8,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:47:52 6,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:48:35 5,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:48:51 4,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:49:09 3,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

0003 - Livro de Ponto
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:43:18 33,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 26,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:21:06 33,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:46:39 33,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 33,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:39:32 26,40 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:43:10 25,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:43:46 24,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:41 22,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 15:46:58 15,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:48:52 17,80 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0004 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:43:58 76,83 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 50,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:21:42 76,83 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:47:24 76,83 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 76,83 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

22/06/2022 - 23:26:40 39,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:39:57 61,46 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:43:21 38,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 15:43:53 37,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:28 37,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:46:50 35,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:47:14 34,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:47:21 31,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:38 30,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:48:01 26,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:48:55 25,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:49:12 24,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:49:42 24,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:50:05 23,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:50:47 23,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:52:02 22,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:52:17 22,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07
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23/06/2022 - 15:52:52 21,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:53:18 20,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:53:48 19,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:54:05 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

0005 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:47:37 30,23 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 9,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:22:14 30,23 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:48:08 30,23 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 30,23 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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22/06/2022 - 23:30:17 18,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:40:12 24,18 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:42:11 8,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:43:43 25,20 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:44:40 17,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0006 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/50 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:48:26 76,83 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 50,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:22:44 76,83 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:48:50 76,83 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 76,83 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

22/06/2022 - 23:31:02 39,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:40:20 61,46 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 15:44:17 38,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:44:46 37,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:37 37,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:47:11 35,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:47:26 31,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:49 30,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:48:07 26,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:49:02 25,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07
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23/06/2022 - 15:49:16 24,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:49:52 24,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:50:10 23,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:09 23,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:52:06 22,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:52:27 22,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:52:57 21,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:53:24 20,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

23/06/2022 - 15:53:52 19,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:54:13 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:39:07

0007 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/50 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:49:00 76,83 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 50,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:23:21 76,83 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:49:25 76,83 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 76,83 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:40:46 61,46 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:44:40 49,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 15:44:53 45,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:22 40,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:47:34 31,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:48:12 26,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0008 - Clips 1/0 Níquel - caixinha c/ 100und
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:49:50 4,43 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 4,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:23:49 4,43 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:50:01 4,43 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 47 de 172

22/06/2022 - 21:24:43 4,43 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:41:13 3,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:44:52 3,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:18 2,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:33 2,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0009 - Clips 2/0 Níquel - caixinha c/ 100und
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:50:51 4,97 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 4,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:24:17 4,97 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:50:34 4,97 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,97 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:41:25 3,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:04 3,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 15:45:29 2,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:47:43 2,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0010 - CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/100
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:51:21 5,20 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 4,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:24:38 5,20 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:52:26 5,20 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 5,20 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:41:34 3,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:10 3,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:42 2,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:47:48 2,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0011 - CLIPS 4/0 GALVANIZADO CX C/50 CLIPS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:52:10 5,18 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 4,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:25:20 5,18 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:53:18 5,18 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 5,18 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:44:04 3,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:32 3,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:45:56 2,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:48:00 2,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0012 - COLA BRANCA CX C/12 UNID 90GR
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:52:54 48,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 50 de 172

19/06/2022 - 16:55:35 30,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:25:53 48,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:53:49 48,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 48,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:44:12 38,66 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:46:02 47,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:46:10 22,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:48:09 24,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0013 - FITA CREPE 19X30
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:53:47 8,77 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 12,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:26:22 8,77 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:54:35 8,77 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 8,77 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:44:22 7,02 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:46:16 6,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:48:28 8,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:50:16 6,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:10 5,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:52:11 5,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0014 - FITA DUREX LARGA 19X50
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:55:29 131,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 30,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:26:59 131,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:55:16 131,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 131,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:45:25 125,09 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:47:32 120,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:22 28,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0015 - FOLHA DE ISOPOR 10MM
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:56:29 6,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 10,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:27:26 6,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:55:59 6,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 6,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:45:43 5,36 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:47:58 5,80 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:24 8,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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0016 - FOLHA DE ISOPOR 20MM
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 18:57:25 7,03 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 21,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:28:39 7,03 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:56:28 7,03 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 7,03 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:45:59 6,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:48:29 6,53 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:48 14,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0017 - FOLHA DE ISOPOR 30MM
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:03:29 15,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 32,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:29:18 7,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:57:24 7,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 7,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:46:18 6,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:48:43 6,80 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0018 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:04:29 111,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:29:48 111,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:58:00 111,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 111,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:38 110,00 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:48:55 105,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:49:20 104,00 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:32 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:09 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 15:51:30 85,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:52:06 84,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:52:27 82,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:52:50 81,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:53:02 81,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:54:22 80,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:54:31 79,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0019 - PAPEL P/ IMPRESSÃO DE IMAGEM PCT C/50
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:05:32 115,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 35,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:30:19 115,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 13:58:51 115,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 115,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:49 92,54 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:49:10 102,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:38 32,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:16 30,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:51:36 29,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:54 28,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:52:00 89,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 15:52:16 27,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0020 - PAPEL QUADRICULADO C/ 400 FLS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:06:09 77,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 60,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:30:48 77,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:00:18 77,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 77,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:46:58 61,60 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:49:24 72,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:49:43 59,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:50:42 58,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:51:43 57,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 15:52:20 55,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:52:45 54,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:53:19 52,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:53:40 69,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0021 - PAPEL CARBONO CX C/100 FLS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:07:21 36,97 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 50,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:31:33 36,97 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:01:13 36,97 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 36,97 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:55:21 36,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:56:27 35,12 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:58:31 31,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:58:43 30,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 15:59:19 29,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:00:19 32,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0022 - PAPEL MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:07:51 1,65 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 1,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:32:04 1,53 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:01:41 1,53 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 1,53 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:55:46 0,90 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:57:21 0,95 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:57:59 1,03 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0023 - PAPEL 40KG
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:08:19 1,95 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:32:28 1,60 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:02:10 1,60 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 1,60 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:56:18 1,10 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:59:27 1,40 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0024 - PASTA ARQUIVO A-Z
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:08:58 21,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 25,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:33:16 21,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:02:44 21,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 21,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:56:55 15,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:58:09 17,06 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:59:46 14,40 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:00:33 15,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 16:01:25 11,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0025 - PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 19:56:01 2,80 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 19:09:43 3,10 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:33:41 2,85 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:03:23 2,85 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 2,85 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:57:08 1,95 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:58:20 2,28 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:59:45 2,35 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:59:57 2,40 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0026 - Pasta capa dura de papelão c /trilho
Data Valor CNPJ Situação
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17/06/2022 - 19:10:28 4,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:34:08 4,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:03:56 4,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:58:31 3,74 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 15:58:57 4,09 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:00 4,10 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0027 - PASTA SUSPENSA CX C/50 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:43:30 2,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 206,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:34:50 108,80 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:04:44 2,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:08:05
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22/06/2022 - 21:24:43 140,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:59:19 103,36 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:05:06 119,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0028 - Pistola de grampo para madeira
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 19:17:04 11.767,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 90,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:35:22 117,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:49:25 118,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 11.767,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:57:59 89,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:59:39 94,14 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 16:00:45 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:01:35 75,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:54 92,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:05:09 70,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:05:29 69,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0029 - PISTOLA P/ PATEX GROSSO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:34:24 117,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 50,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:36:07 117,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:11:02 117,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 87,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:58:14 35,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:59:54 94,14 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:00:57 34,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:01:40 30,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:10 112,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0030 - TNT VERDE BEBÊ PEÇA C/ 50 MTS
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 19:56:48 217,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 22:44:26 217,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:36:54 217,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:12:58 217,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 217,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 15:58:22 110,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:00:10 173,86 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:01:07 105,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:01:45 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:20 145,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0031 - TNT Vermelho, peça c/ 50 und.
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 19:57:31 217,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 22:45:21 217,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:37:52 217,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:13:50 217,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 217,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:00:08 110,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:00:47 173,86 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:01:19 105,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:01:53 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:39 145,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0032 - TESOURA GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:46:04 27,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 28,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:38:21 27,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:14:25 27,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 27,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:00:20 25,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:02 24,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:01:29 22,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:01:59 18,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:49 17,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:03:24 15,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0033 - TESOURA PEQUENA S/PONTA.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:47:02 4,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 6,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:38:46 4,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:15:20 4,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 4,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:00:30 4,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:20 3,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:01:42 3,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:02:13 2,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:03:10 3,95 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0034 - PINCEL DE PELO Nº 12 C/12 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:47:44 47,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 160,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:39:17 47,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:16:06 47,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 71 de 172

22/06/2022 - 21:24:43 47,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:33 44,65 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:02:19 42,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:03:02 37,60 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:03:23 46,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0035 - BORRACHA BICOLOR CX C/40 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:58:47 28,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 12,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:39:39 28,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:17:03 28,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 28,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:00:43 14,62 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:47 22,94 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:03:41 25,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0036 - BORRACHA BRANCA CX C/40 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:59:12 23,73 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 12,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:40:03 23,73 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:17:26 23,73 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 23,73 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:00:52 10,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:55 18,98 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:02:39 9,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:04:18 9,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:05:23 19,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0037 - CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 22:59:42 35,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 28,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:40:30 35,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:18:06 35,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 35,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:01:03 18,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:51 16,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:03:37 12,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:03:54 17,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0038 - REGUA 30 CM
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:00:16 3,97 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 1,30 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:41:01 3,97 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:18:51 3,97 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 3,97 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 15:59:53 0,80 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:12 3,18 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:04:09 1,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0039 - LAPIS PRETO Nº02 CX COM 50 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:00:50 74,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 75 de 172

19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:41:36 74,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:19:21 74,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 74,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:02:23 59,46 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:02:35 11,65 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:03:24 14,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:04:27 49,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0040 - ENVELOPE A4 COR AMARELA
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 19:58:30 1,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 23:01:24 1,13 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,50 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:43:27 1,13 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:19:56 1,13 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:08:50
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22/06/2022 - 21:24:43 1,13 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:05:04 0,63 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:08:50

0041 - ENVELOPE A4 COR BRANCO
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 19:59:14 1,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 23:02:13 1,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,50 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:42:55 1,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:20:41 1,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 1,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:13:59 0,55 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:16:08 0,83 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0042 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:02:36 85,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 30,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:44:41 85,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:21:23 85,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 85,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:14 25,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:37 68,00 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:09:19 24,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:11:33 18,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:16:25 48,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0043 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:02:58 12,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 8,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:45:42 12,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:21:56 12,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:27 6,65 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:51 10,95 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:09:30 6,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:16:33 9,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0044 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:03:26 7,13 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 7,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:46:08 7,13 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:22:32 7,13 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:05
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22/06/2022 - 21:24:43 7,13 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:38 5,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:04 6,50 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:09:47 5,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:16:47 4,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:05

0045 - Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar,cor variada.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:04:01 2,73 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 1,20 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:46:47 2,73 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:23:26 2,73 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 2,73 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:24 2,23 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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0046 - Caderno universitário 10 mat. c/140 fls. capa dura
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:07:27 28,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 11,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:47:14 28,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:23:59 28,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 28,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:07:59 10,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:41 26,91 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:09:59 9,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:16:40 8,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0047 - Estilete estreito - 13 cm
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:05:55 4,20 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 1,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:47:37 4,20 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:24:29 4,20 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,20 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:10 1,10 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:02 3,70 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

0048 - ESTILETE LARGO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:06:17 5,63 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,30 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:47:59 5,63 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:24:59 5,63 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 5,63 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:08:23 1,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:18 5,13 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:10:40 1,70 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0049 - PRENDEDOR DE PAPEL C/51MM
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:06:47 12,27 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:48:22 12,27 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:25:43 12,27 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,27 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:39 1,70 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:40 11,60 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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23/06/2022 - 16:10:57 1,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0050 - Cartolina - material card cores diversas
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 20:00:06 1,40 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 23:07:15 1,43 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:48:50 1,43 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:26:40 1,43 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 1,43 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:49 0,90 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:10:05 0,93 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:11:07 1,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0051 - Pincel atômico - cores diversas
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:08:50 8,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 2,80 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:49:32 8,07 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:27:29 8,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 8,07 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:07 1,70 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:10:47 7,57 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:11:29 1,99 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0052 - PRANCHETA EM ACRÍLICO RESISTENTE
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:09:31 32,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:49:57 32,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:28:28 32,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 32,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:19 14,25 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:10:15 13,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:10:55 12,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:11:05 30,70 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:11:43 14,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:15:13 12,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0053 - reabastecedor de pincel para quadro branco
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:10:17 12,13 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 11,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:50:33 12,13 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 14:29:22 12,13 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,13 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:46 10,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:09:30 5,80 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:10:04 5,30 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:11:54 8,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0054 - TINTA PARA CARIMBO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:10:36 9,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 4,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:50:58 9,07 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:29:55 9,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 9,07 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:08:57 3,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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23/06/2022 - 16:12:02 3,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:12:25 2,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0055 - TINTA GUACHE
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:11:19 12,13 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 6,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:51:26 12,13 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:33:26 12,13 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,13 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:04 5,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:09:43 4,95 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:10:20 4,20 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:12:32 3,70 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:13:03 3,20 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0056 - QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 C/ BORDA DE ALUMÍNIO
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2022 - 16:03:06 900,00 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido
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17/06/2022 - 17:33:10 300,00 (proposta) 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

17/06/2022 - 23:11:50 356,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 416,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

19/06/2022 - 23:30:59 500,00 (proposta) 14.136.133/0001-02 - COMPAKTO -
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

Válido

22/06/2022 - 10:52:02 356,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:34:20 356,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 356,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:14 295,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:10:46 290,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:11:16 289,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:12:44 320,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:12:46 269,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:13:01 498,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido
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23/06/2022 - 16:13:09 268,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:15:10 265,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:15:21 264,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:15:55 262,32 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:06 261,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:10 259,74 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:19 259,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:23 257,26 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:29 256,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:32 254,82 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:37 253,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:41 251,52 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:45 250,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:48 248,59 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:54 245,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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23/06/2022 - 16:16:57 243,09 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:17:04 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:17:07 238,71 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:17:13 230,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:17:16 228,94 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:18:10 350,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0057 - Quadro branco 1,20 x 0,80 com borda de aluminio
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2022 - 16:03:19 800,00 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido

17/06/2022 - 17:33:48 300,00 (proposta) 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

17/06/2022 - 23:12:20 314,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 185,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

19/06/2022 - 23:31:00 400,00 (proposta) 14.136.133/0001-02 - COMPAKTO -
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

Válido

22/06/2022 - 10:52:30 314,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:38:39 314,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 314,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:32 184,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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23/06/2022 - 16:10:37 183,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:11:26 182,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:13:00 170,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:13:10 398,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido

23/06/2022 - 16:13:14 169,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:15:47 160,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:15:57 158,62 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:12 157,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:15 156,09 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:23 155,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:26 153,22 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:33 152,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:36 150,01 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:41 149,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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23/06/2022 - 16:16:44 147,10 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:50 145,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:16:53 143,98 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:16:59 140,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:17:02 138,54 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:17:08 135,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:17:12 133,90 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:17:17 130,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:17:21 128,12 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:46:59

23/06/2022 - 16:18:26 305,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0058 - Extrator de grampo - espátula
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:12:46 5,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:52:56 5,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:39:14 5,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 5,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:38 2,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:13:19 2,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:14:50 1,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0059 - TINTA PARA TECIDO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:13:22 6,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 5,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:53:21 6,07 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:39:49 6,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 6,07 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:43 4,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:13:37 3,40 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:14:23 2,90 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0060 - BARBANTE CRU 6/8
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:14:11 12,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:53:46 12,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:40:28 12,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:09:56 11,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:13:46 14,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0061 - E.V.A. CORES DIVERSAS
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 20:00:42 4,15 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 23:15:01 4,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:54:31 4,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:42:47 4,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:19:50 0,70 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:19:57 2,30 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:20:29 3,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:20:31 2,20 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0062 - PATEX GROSSO (un)
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:15:42 6,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:54:54 6,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:43:29 6,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 6,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:20:19 1,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:20:39 5,45 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:21:06 3,95 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0063 - Percevejo latonado - cx c/ 100und
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:16:10 6,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 2,20 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:55:19 6,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:44:30 6,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:27

22/06/2022 - 21:24:43 6,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:20:38 1,70 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:21:27 5,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:22:24 5,45 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:27

0064 - tinta com glíter cores diversas
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:16:45 13,63 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 5,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:55:57 13,63 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:44:59 13,63 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:39
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22/06/2022 - 21:24:43 13,63 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:20:57 3,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:21:48 12,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:22:41 12,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:39

0065 - COLA BRANCA LIQUIDO 1LT
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:17:21 26,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 21,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:56:20 26,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:45:30 26,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 26,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:21:55 19,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:22:50 22,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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0066 - Cola de isopor 40 g
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:17:53 3,77 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:56:46 3,77 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:45:56 3,77 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 3,77 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:21:19 2,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:23:04 3,25 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:23:05 2,90 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0067 - Cola para E.V.A, pote plástico com 35g cada
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:18:27 12,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:57:16 12,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:46:22 12,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:21:34 2,20 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:23:35 10,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0068 - PAPEL ALMAÇO EMBALAGEM C/400FLS
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 20:01:22 48,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

17/06/2022 - 23:19:08 48,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 62,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:57:43 48,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:47:09 48,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 48,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:20:38 47,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:21:49 46,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:22:01 42,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:24:04 45,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:24:14 41,50 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:24:39 40,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:24:51 47,25 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:25:21 39,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:25:43 38,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0069 - PAPEL A4 DE 75G/M2-RM DE 500 FLS.
Data Valor CNPJ Situação

13/06/2022 - 20:02:14 27,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

15/06/2022 - 14:35:53 28,83 (proposta) 04.196.935/0008-12 - GOLDEN
DISTRIBUIDORA LTDA.

Válido

17/06/2022 - 23:19:47 27,83 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 25,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:58:16 27,83 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:48:07 27,83 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 101 de 172

22/06/2022 - 21:24:43 27,83 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:21:28 23,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:22:02 21,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:24:02 21,00 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:24:34 22,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:25:11 26,85 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:28:22 20,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0070 - PAPEL A4 COLORIDO PCT C/100 FLS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:20:53 8,13 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 9,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 10:58:46 8,13 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:48:40 8,13 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 8,13 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:21:41 7,63 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:23:37 7,13 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:25:16 6,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0071 - PAPEL CARTÃO COLORIDO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:21:33 2,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:00:15 2,07 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:51:01 2,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 2,07 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:23:47 1,20 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:25:52 1,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:26:08 1,57 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0072 - Papel vergê 180g cores diversas embalagem com 50unid
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:22:10 26,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 22,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:00:52 26,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:51:51 26,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 26,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:23:35 14,10 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:24:04 17,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:26:09 20,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:26:40 25,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0073 - Papel jornal A4
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Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:22:42 12,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 25,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:01:16 12,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:52:30 12,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:23:25 11,80 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:26:34 11,30 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:26:51 11,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0074 - Papel Celofone
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:23:24 3,07 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 1,20 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:02:47 3,07 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:53:07 3,07 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 3,07 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:26:46 1,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:27:01 2,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:27:19 0,65 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0075 - Papel de seda - cores diversas
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:23:46 0,87 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,45 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:03:08 0,87 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:53:39 0,87 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 0,87 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0076 - PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:24:48 1,50 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:03:32 1,50 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:54:12 1,50 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 1,50 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:23:10 1,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:25:13 2,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0077 - PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS)
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:25:14 1,57 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 1,90 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:04:03 1,57 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:54:51 1,57 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 1,57 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:23:01 1,07 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:25:07 1,40 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0078 - PASTA SUSPENSA SEMI KRAFT
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:25:41 4,22 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 3,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:04:42 4,22 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:55:23 4,22 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,22 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:22:47 2,40 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:27:44 3,72 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:28:25 3,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:30:08 1,89 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0079 - PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:26:09 37,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 24,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:05:20 37,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:55:56 37,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 37,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:22:36 16,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:25:35 19,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:27:53 32,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:28:08 28,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0080 - PISTOLA P/ PATEX FINO
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:26:31 87,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 30,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:05:51 87,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:57:15 87,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 87,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:22:24 25,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:25:41 23,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:27:52 75,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:28:02 82,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0081 - TNT AMARELO PEÇA C/50 MTS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:29:15 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:38:57 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:06:34 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:58:02 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:34:00 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:04 250,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:37:26 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:37:54 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:19 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:06 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:43:44 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:09 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:44:37 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:49 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:19 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:46 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:10 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:55 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:20 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:37 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:57 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:16 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:29 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:51 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0082 - TNT AZUL PEÇA C/ 50M
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:29:45 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:39:06 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:06:59 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:58:41 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:04 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:12 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:37:32 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:37:59 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:21 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:12 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:43:48 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:44:13 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:40 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:52 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:22 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:50 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:13 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:59 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:47:22 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:40 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:00 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:19 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:32 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:56 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0083 - TNT BRANCO PEÇA C/ 50M
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:30:00 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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21/06/2022 - 11:39:14 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:07:24 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 14:59:17 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:08 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:21 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:37:40 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:03 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:24 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:15 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:43:51 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:16 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:43 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:56 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:24 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:53 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:16 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:02 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:25 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:44 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:03 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:22 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:36 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:59 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0084 - TNT Azul bebê, peça c/ 50 und.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:30:13 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:39:25 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:07:53 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:00:02 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:12 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:28 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:37:48 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:08 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:27 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:18 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:43:53 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:19 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:45 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:59 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:27 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:56 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:19 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:05 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:28 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:46 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:06 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:27 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:39 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:49:02 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0085 - TNT LARANJA - PEÇA C/ 50M
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:30:24 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:39:32 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:08:18 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:00:37 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:16 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:40 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:37:58 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:12 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:30 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:21 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:43:56 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:22 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:48 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:01 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:30 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:01 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:21 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:08 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:31 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:48 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:09 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:31 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:42 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:49:05 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0086 - TNT Marrom, peça c/ 50 und.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:30:39 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:39:42 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:08:42 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:01:20 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:20 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:50 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:38:04 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:16 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:32 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:24 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:43:58 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:25 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:51 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:04 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:33 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:03 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:23 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:11 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:34 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:51 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:12 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:35 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:44 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:49:10 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0087 - TNT preto - peça c/ 50M
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:30:51 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:39:52 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:09:17 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:01:58 270,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:24 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:00 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:38:14 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:20 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:37 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:27 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:44:01 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:28 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:54 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:09 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:35 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:06 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:26 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:14 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:36 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:47:55 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:17 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:38 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:47 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:49:16 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0088 - TNT ROSA, PEÇA C/ 50 METROS.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:29:06 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:40:02 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:09:55 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:02:33 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:30 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:10 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:38:19 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:25 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:40 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:30 98,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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23/06/2022 - 16:44:05 97,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:44:31 97,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:44:56 95,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:45:12 94,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:45:38 93,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:46:10 90,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:46:29 89,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:47:17 88,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:47:39 87,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:00 85,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:21 84,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:48:43 83,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:48:51 82,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:49:20 80,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0089 - TNT VERDE PEÇA C/50 MTS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:28:49 270,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 134 de 172

19/06/2022 - 16:55:35 120,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

21/06/2022 - 11:40:08 270,00 (proposta) 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 11:10:24 270,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:03:10 270,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 270,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:34:34 100,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:18 240,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:38:27 245,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:38:30 99,00 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:43 98,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

0090 - PINCEL DE PELO Nº 14 C/ 12 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:32:02 48,33 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:15:00 48,33 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:03:39 48,33 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 48,33 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:50 43,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:38:58 47,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0091 - PINCEL DE PELO Nº 16 C/ 12 UNID
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:32:51 56,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 22,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:15:51 56,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:04:15 56,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 56,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:36:16 48,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:39:15 54,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0092 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:33:18 12,30 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 9,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:16:18 12,30 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:04:47 12,30 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 12,30 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:11 4,90 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:36:38 9,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:39:21 7,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:39:23 11,75 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0093 - Caderno brochura grande 80fls, capa dura
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:33:47 18,03 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 9,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:17:02 18,03 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:05:14 18,03 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 18,03 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:16 4,90 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:37:04 15,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:39:31 17,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

23/06/2022 - 16:39:31 7,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

0094 - CAIXA ARQUIVO FORMATO 347MM X 245MM X 133MM AZUL
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:34:16 9,37 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 12,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:17:35 9,37 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:05:48 9,37 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 9,37 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50
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23/06/2022 - 16:35:26 8,30 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:37:26 7,80 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:39:43 8,70 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0095 - Régua 50 cm
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:34:44 4,12 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 2,50 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:17:57 4,12 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:06:45 4,12 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 4,12 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:35:36 2,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:38:02 3,30 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

0096 - Papel casca de ovo - cor branco.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:35:13 27,00 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,50 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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22/06/2022 - 11:18:24 27,00 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:10:11 27,00 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 27,00 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:38:35 24,90 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:40:23 25,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0097 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:35:45 14,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:18:59 14,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:09:06 14,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:57

22/06/2022 - 21:24:43 14,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:38:46 12,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:41:10 1,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:09:57

0098 - contra-capa p/encadernação A4
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:36:10 14,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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19/06/2022 - 16:55:35 0,60 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:19:31 14,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:10:37 14,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:12

22/06/2022 - 21:24:43 14,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:38:56 12,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:41:15 1,50 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:12

0099 - Espiral fabricado em PVC semirigido, extruturado, (diâmetro de 17 mm, com
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:36:58 35,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,80 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:20:41 35,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:11:14 35,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:26

22/06/2022 - 21:24:43 35,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:39:29 32,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido
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23/06/2022 - 16:41:32 2,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:26

0100 - Espiral p/ encadernação a caderno de 10 matérias
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:37:36 38,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,70 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:21:13 38,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:11:54 38,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:42

22/06/2022 - 21:24:43 38,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:39:58 34,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:41:39 2,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:42

0101 - Espiral p/ encadernação a caderno de 06 matérias
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:38:21 47,63 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,70 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:21:55 47,63 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:12:40 47,63 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:56
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22/06/2022 - 21:24:43 47,63 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:18 45,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:42:10 2,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:10:56

0102 - Espiral p/ encadernação a caderno de 20 matérias
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:38:47 53,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 0,90 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:22:24 53,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:13:07 53,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:11:09

22/06/2022 - 21:24:43 53,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:25 50,00 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:43:18 2,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o
licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022
14:11:09

0103 - Cola branca, para uso em escritorio, frasco com 500ml, de boa qualidade,
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:39:21 22,57 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 11,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02
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22/06/2022 - 11:22:56 22,57 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:13:44 22,57 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 22,57 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:22 8,29 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:33 7,50 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:40:40 19,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:41:22 7,00 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:43:29 21,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0104 - Hidrocor grosso - embalagem c/ 12 und
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:40:00 17,17 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 9,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:23:23 17,17 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido

22/06/2022 - 15:14:36 17,17 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 21:24:43 17,17 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:29 7,50 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:42 6,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:40:55 12,50 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:41:06 6,30 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:41:52 5,80 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:43:39 15,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

0105 - Liga - pct c/100g
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2022 - 23:40:23 6,67 (proposta) 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

19/06/2022 - 16:55:35 20,00 (proposta) 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

22/06/2022 - 11:23:49 6,67 (proposta) 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI
B. DA SILVA EIRELI

Válido
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22/06/2022 - 15:15:21 6,67 (proposta) 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

22/06/2022 - 21:24:43 6,67 (proposta) 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:40 3,75 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

Cancelado - A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de
inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no
documento apresentado consta a informação que a empresa está apta
apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta
licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II – Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei; Em análise ao balanço
apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do
Livro diário nº 01, estando em desacordo com a Resolução CFC nº
1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o
Livro Diário ser registrado no órgão competente. 30/06/2022 14:19:50

23/06/2022 - 16:40:54 14,90 63.833.883/0001-30 - U F AGUIAR
EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no
sítio eletrônico do compras públicas, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, juntamente com a planilha de composição
de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal,
irpj, csll, pis, cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU 28/06/2022
15:44:02

23/06/2022 - 16:41:11 3,25 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA Válido

23/06/2022 - 16:43:46 6,00 20.096.989/0001-96 - MS DOS
SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 29/06/2022 - 11:22:34 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

PROPOSTA CONSOLIDADA &
PLANILHA DE CUSTO - 29.06.2022.pdf

0069 29/06/2022 - 11:40:23 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA NOVA.pdf

0053 29/06/2022 - 11:47:42 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA PROPOSTA 021 AJUSTADA.pdf

0015 29/06/2022 - 11:52:27 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI B.
DA SILVA EIRELI

Proposta Readequada 2 - 021-2022.pdf

0040 30/06/2022 - 09:34:19 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA 30.pdf

0027 30/06/2022 - 09:41:34 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA PROPOSTA 021 AJUSTADA 30.06.pdf

0031 30/06/2022 - 10:37:28 35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA

PROPOSTA & PLANILHA DE CUSTO
CONSOLIDADA - 29.06.2022 - ASS
DIGITAL 2.pdf

0005 30/06/2022 - 16:22:36 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI B.
DA SILVA EIRELI

Proposta Readequada 3- 021-2022.pdf

0040 30/06/2022 - 16:26:33 16.992.532/0001-92 - L M P DE SOUZA
EIRELI

PROPOSTA READEQUADA 31.pdf

0027 30/06/2022 - 16:27:27 29.584.988/0001-65 - T. V. BATISTA PROPOSTA 021 AJUSTADA - FINAL.pdf

0001 30/06/2022 - 16:53:32 20.096.989/0001-96 - MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA MS 30.06.zip

0077 06/07/2022 - 09:43:38 20.096.989/0001-96 - MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA MS 06.07.zip

0076 06/07/2022 - 09:46:47 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI B.
DA SILVA EIRELI

Proposta Readequada 4 - 021-2022.pdf

0076 06/07/2022 - 09:53:25 26.581.445/0001-04 - THIAGO ANDREI B.
DA SILVA EIRELI

Proposta Readequada 5 - 021-2022.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1051428&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1051428&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1051475&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1051497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1051510&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1052358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1052376&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1052570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1052570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1052570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1053645&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1053666&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1053668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1053714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1060093&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1060098&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1060107&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

L M P DE SOUZA EIRELI 16/06/2022 - 11:13 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

L M P DE SOUZA EIRELI 17/06/2022 - 13:00 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

L M P DE SOUZA EIRELI 17/06/2022 - 13:12 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

L M P DE SOUZA EIRELI 17/06/2022 - 13:26 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

L M P DE SOUZA EIRELI 21/06/2022 - 09:59 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

L M P DE SOUZA EIRELI 21/06/2022 - 11:35 Lidiana Marcia Pimentel de
Souza

- - - - DECLARAÇÕES

T. V. BATISTA 21/06/2022 - 14:58 TAYNARA VIANA BATISTA - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:11 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:11 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:12 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:12 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:14 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - DECLARAÇÕES

THIAGO ANDREI B. DA
SILVA EIRELI

22/06/2022 - 15:15 Thiago Andrei Barbosa da
Silva

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 22:59 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 22:59 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 23:00 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 23:00 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 23:00 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - DECLARAÇÕES

MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

22/06/2022 - 23:00 MARINALVA SOUSA DOS
SANTOS

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

29/06/2022 - 14:08:05 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0027 - PASTA SUSPENSA CX C/50 UNID

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:08:50 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0040 - ENVELOPE A4 COR AMARELA

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:05 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0044 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5904932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5904932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911041&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911041&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5911185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5941209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5941209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5941209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5941209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5943031&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5946524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5946524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962241&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962241&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962269&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962343&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5962343&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968518&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968518&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968522&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5968523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:27 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0063 - Percevejo latonado - cx c/ 100und

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:39 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0064 - tinta com glíter cores diversas

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:57 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0097 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:12 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0098 - contra-capa p/encadernação A4

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:26 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0099 - Espiral fabricado em PVC semirigido, extruturado, (diâmetro de 17
mm, com

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:42 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0100 - Espiral p/ encadernação a caderno de 10 matérias

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:56 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0101 - Espiral p/ encadernação a caderno de 06 matérias

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:11:09 MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

20.096.989/0001-96 Item 0102 - Espiral p/ encadernação a caderno de 20 matérias

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num
prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo
assim desclassificada neste item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

06/07/2022 - 12:49 11/07/2022 - 18:00 18/07/2022 - 18:00

0001 - Livro de Ata 100 fls - capa dura

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA

06/07/2022 - 12:40:46 Manifesto intenção de recurso, contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou no
processo, sendo que a licitação e tributada por ICMS, por tanto não cabe
inabilitação por não haver na inscrição municipal a atividade do objeto, e sim na
inscrição estadual, também não há embasamento legal com relação o argumento
do número de ordem do livro diário ter que ser o número 02, pois não fizemos o
balanço de abertura, só fizemos o balanço do exercício seguinte, por tanto está
correto nosso balanço. SOLICITO A NOSSA VOLTA AO PROCESSO, ou a
INABILITAÇÃO das empresas abaixo, pelos motivos seguintes:
M S DOS SANTOS: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios
parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e
concordata e Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado
para nos inabilitar, a empresas foi constituída em 16.04.2014 como ME, logo
segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 08 e não 07 como
apresentado.
T.V BATISTA, pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios parcial,
não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e
Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado para nos
inabilitar, a empresas desenquadrou de MEI em 31.01.2019, logo segundo critério
desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 03 e não 02 como apresentado.
THIAGO ANDREI B. DA SILVA: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de
cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de
Falência e concordata e Recuperação Judicial. Também não apresentou
ESPECIFICA DE QUADRO SOCIETÁRIO.
LMP. Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas
foi REENQUADRADADA como ME em 11.10.2012, logo segundo critério desse
pregoeiro, o livro deveria ser o número 09 e não 04 como apresentado.

Deferido

0002 - Livro de Protocolo - capa dura c/52 folhas

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.946.280/0001-00 - N.S
DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA

06/07/2022 - 12:42:30 Manifesto intenção de recurso, para todos os itens contra a decisão do pregoeiro
que nos inabilitou no processo, sendo que a licitação e tributada por ICMS, por
tanto não cabe inabilitação por não haver na inscrição municipal a atividade do
objeto, e sim na inscrição estadual, também não há embasamento legal com
relação o argumento do número de ordem do livro diário ter que ser o número 02,
pois não fizemos o balanço de abertura, só fizemos o balanço do exercício
seguinte, por tanto está correto nosso balanço. SOLICITO A NOSSA VOLTA AO
PROCESSO, ou a INABILITAÇÃO das empresas abaixo, pelos motivos seguintes:

M S DOS SANTOS: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios
parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e
concordata e Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado
para nos inabilitar, a empresas foi constituída em 16.04.2014 como ME, logo
segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 08 e não 07 como
apresentado.
T.V BATISTA, pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios parcial,
não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e
Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado para nos
inabilitar, a empresas desenquadrou de MEI em 31.01.2019, logo segundo critério
desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 03 e não 02 como apresentado.
THIAGO ANDREI B. DA SILVA: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de
cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de
Falência e concordata e Recuperação Judicial. Também não apresentou
ESPECIFICA DE QUADRO SOCIETÁRIO.
LMP. Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas
foi REENQUADRADADA como ME em 11.10.2012, logo segundo critério desse
pregoeiro, o livro deveria ser o número 09 e não 04 como apresentado.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

23/06/2022 - 15:03:30 Pregoeiro Boa tarde Senhores Licitantes!

23/06/2022 - 15:05:24 Pregoeiro a processo entrará na fase de análise de propostas. Fiquem logados!

23/06/2022 - 15:05:28 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/06/2022 - 15:37:53 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/06/2022 - 15:37:53 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/06/2022 - 15:37:53 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/06/2022 - 15:37:53 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

23/06/2022 - 15:38:08 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:38:08 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:38:09 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:38:09 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:38:18 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/06/2022 - 15:38:18 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:38:20 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:38:20 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:38:21 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:38:21 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:38:22 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:38:22 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:39:09 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:39:09 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:39:10 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:39:10 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:39:11 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:39:11 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:39:12 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:39:12 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:02 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:02 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:03 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:03 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:04 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:04 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:05 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:05 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:06 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:06 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:08 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:08 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:08 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:08 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:11 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:11 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:13 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:13 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:42:13 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:42:13 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:48:23 Sistema O item 0005 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:49:23 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:49:35 Sistema O item 0008 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:49:44 Sistema O item 0009 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:49:50 Sistema O item 0010 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:50:14 Sistema O item 0007 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:50:54 Sistema O item 0003 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:51:09 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:03 Sistema O item 0011 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:03 Sistema O item 0012 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:09 Sistema O item 0017 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:24 Sistema O item 0014 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:24 Sistema O item 0015 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:52:48 Sistema O item 0016 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:54:16 Sistema O item 0013 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:54:16 Sistema O item 0019 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:54:57 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:54:57 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:54:59 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:54:59 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:00 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:00 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/06/2022 - 15:55:08 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:08 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:09 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:09 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:11 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:11 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:12 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:12 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:13 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:13 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:14 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:14 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:15 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:15 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:24 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:24 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:25 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:25 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:26 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:26 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:27 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:27 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:28 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:28 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:29 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:29 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:30 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:30 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:31 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:31 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:33 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:33 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:34 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 15:55:34 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 15:55:41 Sistema O item 0020 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:56:07 Sistema O item 0004 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:56:13 Sistema O item 0006 foi encerrado.

23/06/2022 - 15:56:31 Sistema O item 0018 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:04:57 Sistema O item 0021 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:00 Sistema O item 0022 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:00 Sistema O item 0023 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:09 Sistema O item 0024 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:09 Sistema O item 0025 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:12 Sistema O item 0026 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:16 Sistema O item 0029 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:16 Sistema O item 0030 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:24 Sistema O item 0031 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:27 Sistema O item 0032 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:27 Sistema O item 0033 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:27 Sistema O item 0034 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:43 Sistema O item 0035 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:05:55 Sistema O item 0037 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:06:10 Sistema O item 0038 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:06:28 Sistema O item 0039 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:06:46 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:46 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:47 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/06/2022 - 16:06:47 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:48 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:48 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:49 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:49 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:51 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:51 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:53 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:53 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:54 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:54 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:57 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:57 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:06:57 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:06:57 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:00 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:00 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:04 Sistema O item 0040 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:07:07 Sistema O item 0027 foi encerrado em situação de empate.

23/06/2022 - 16:07:25 Sistema O item 0036 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:07:31 Sistema O item 0028 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:07:44 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:44 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:45 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:45 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:46 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:46 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:46 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:46 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:47 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:47 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:48 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:48 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:49 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:49 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:51 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:51 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:52 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:52 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:07:53 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:07:53 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:16:52 Sistema O item 0045 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:16:56 Sistema O item 0047 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:16:58 Sistema O item 0048 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:16:58 Sistema O item 0049 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:01 Sistema O item 0050 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:46 Sistema O item 0051 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:46 Sistema O item 0052 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:46 Sistema O item 0053 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:46 Sistema O item 0054 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:49 Sistema O item 0055 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:52 Sistema O item 0058 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:52 Sistema O item 0059 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:17:55 Sistema O item 0060 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:18:10 Sistema O item 0041 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:18:34 Sistema O item 0042 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:18:34 Sistema O item 0043 foi encerrado.
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23/06/2022 - 16:18:40 Sistema O item 0046 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:18:50 Sistema O item 0044 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:19:06 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:06 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:06 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:06 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:08 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:08 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:09 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:09 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:17 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:17 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:18 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:18 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:20 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:20 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:22 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:22 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:23 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:23 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:24 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:24 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:32 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:32 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:32 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:32 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:33 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:33 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:34 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:34 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:36 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:36 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:38 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:38 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:40 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:40 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:42 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:42 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:42 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:42 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:19:43 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:19:43 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:20:10 Sistema O item 0056 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:20:28 Sistema O item 0057 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:25:50 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 39,00 para o item 0068 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/06/2022 - 16:27:13 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 39,00 para o item 0068 foi rejeitado pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:27:13 Sistema Motivo: Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 39,00 para o item 0068 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

23/06/2022 - 16:29:07 Sistema O item 0061 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:07 Sistema O item 0062 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:10 Sistema O item 0063 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:10 Sistema O item 0064 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:19 Sistema O item 0065 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:19 Sistema O item 0066 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:22 Sistema O item 0067 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:22 Sistema O item 0068 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:25 Sistema O item 0070 foi encerrado.
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23/06/2022 - 16:29:34 Sistema O item 0071 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:34 Sistema O item 0072 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:34 Sistema O item 0073 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:34 Sistema O item 0074 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:37 Sistema O item 0076 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:40 Sistema O item 0075 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:29:40 Sistema O item 0077 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:30:04 Sistema O item 0080 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:30:10 Sistema O item 0079 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:30:22 Sistema O item 0069 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:32:08 Sistema O item 0078 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:33:23 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:23 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:25 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:25 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:26 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:26 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:27 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:27 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:28 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:28 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:29 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:29 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:31 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:31 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:31 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:31 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:33 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:33 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:33:35 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:33:35 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:03 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:03 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:04 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:04 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:04 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:04 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:05 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:05 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:06 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:06 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:07 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:07 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:07 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:07 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:08 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:08 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:09 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:09 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:34:11 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:34:11 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:39:19 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:39:19 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:39:26 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:39:26 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/06/2022 - 16:39:28 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:39:28 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:39:28 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

23/06/2022 - 16:39:28 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/06/2022 - 16:43:35 Sistema O item 0089 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:43:35 Sistema O item 0090 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:05 Sistema O item 0091 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:05 Sistema O item 0092 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:05 Sistema O item 0093 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:05 Sistema O item 0094 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:08 Sistema O item 0095 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:08 Sistema O item 0096 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:08 Sistema O item 0097 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:08 Sistema O item 0098 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:11 Sistema O item 0099 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:44:11 Sistema O item 0100 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:49:21 Sistema O item 0102 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:49:21 Sistema O item 0103 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:49:27 Sistema O item 0101 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:49:30 Sistema O item 0104 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:49:30 Sistema O item 0105 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:50:52 Sistema O item 0081 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:50:58 Sistema O item 0082 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:01 Sistema O item 0083 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:04 Sistema O item 0084 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:07 Sistema O item 0085 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:10 Sistema O item 0086 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:16 Sistema O item 0087 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:51:22 Sistema O item 0088 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:52:13 Sistema Desempate realizado para o item 0027 tem como vencedor o fornecedor com token 11

23/06/2022 - 16:52:13 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11, 6

23/06/2022 - 16:52:13 Sistema O item 0027 foi encerrado.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0001 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 8,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0002 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 3,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0003 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 15,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0004 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 19,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0005 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 8,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0006 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 19,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0007 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 26,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0008 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0009 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0010 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0011 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0012 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 22,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0013 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 5,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0014 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 28,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0015 teve como arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,36.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0016 teve como arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0017 teve como arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0018 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 79,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0019 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 27,50.
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23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0020 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 52,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0021 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 29,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0022 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0023 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,10.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0024 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 11,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0025 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,95.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0026 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 2,60.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0027 teve como arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME com lance
de R$ 2,07.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0028 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 69,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0029 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 30,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0030 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 100,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0031 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 100,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0032 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 15,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0033 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0034 teve como arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI - EPP/SS com lance de R$
37,60.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0035 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 12,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0036 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 9,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0037 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 12,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0038 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,80.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0039 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 11,65.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0040 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0041 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0042 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 18,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0043 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0044 teve como arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME com lance
de R$ 4,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0045 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 1,20.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0046 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 8,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0047 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,10.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0048 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,25.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0049 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0050 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0051 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0052 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 12,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0053 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 5,30.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0054 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 2,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0055 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 3,20.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0056 teve como arrematante WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com
lance de R$ 228,94.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0057 teve como arrematante WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com
lance de R$ 128,12.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0058 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 1,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0059 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 2,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0060 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 11,50.
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23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0061 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 0,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0062 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 1,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0063 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 1,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0064 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 3,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0065 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 19,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0066 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 2,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0067 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 2,20.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0068 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 38,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0069 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 20,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0070 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 6,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0071 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,20.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0072 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 14,10.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0073 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 11,30.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0074 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 0,65.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0075 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,45.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0076 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0077 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 1,07.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0078 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 1,89.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0079 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 16,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0080 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 23,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0081 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0082 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0083 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0084 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0085 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0086 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0087 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0088 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 80,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0089 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 98,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0090 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 20,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0091 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 22,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0092 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0093 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0094 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 7,80.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0095 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 2,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0096 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,50.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0097 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,60.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0098 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,60.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0099 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,80.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0100 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0101 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,70.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0102 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 0,90.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0103 teve como arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 7,00.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0104 teve como arrematante U F AGUIAR EIRELI - ME com lance de R$ 5,80.

23/06/2022 - 16:56:21 Sistema O item 0105 teve como arrematante T. V. BATISTA - ME com lance de R$ 3,25.

23/06/2022 - 16:56:23 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/06/2022 - 16:58:08 F. THIAGO ANDREI B. ... Negociação Item 0015: Boa tarde!!! Sr. Pregoeiro(a), vimos informar que apresentamos nosso menor valor
para os itens em disputa.

23/06/2022 - 16:58:16 F. N.S DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0042: Boa tarde Sr° Pregoeiro, o valor ofertado já esta no nosso menor valor!

23/06/2022 - 16:58:36 F. U F AGUIAR EIRELI Negociação Item 0081: Boa tarde sr pregoeiro. . . infelizmente nao temos como melhorar nossos preços pois
ja estão no limite
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23/06/2022 - 16:59:31 F. N.S DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0003: Boa tarde Sr° Pregoeiro, o valor ofertado para os nossos itens já se encontram no
nosso menor valor.

23/06/2022 - 17:00:37 F. MS DOS SANTOS COM... Negociação Item 0027: Sr. Pregoeiro, Solicitamos a desistência do item 27, pois houve um erro de digitação
no valor .

23/06/2022 - 17:02:16 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2022 às 19:03.

23/06/2022 - 17:03:35 Pregoeiro Solicito a todos os licitantes que apenas inclua qualquer documento apenas através de DILIGÊNCIA!

23/06/2022 - 17:07:19 F. U F AGUIAR EIRELI Negociação Item 0090: Sr Pregoeiro solicitamos possibilidade de desconsiderar as propostas dos itens 90 e
91 por terem sido enviados com proposta iniciais incorretas.

23/06/2022 - 18:03:26 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

23/06/2022 - 18:04:53 Pregoeiro Senhor Licitante, por favor atentar-se às informações via chat. Solicito a todos os licitantes que apenas inclua
qualquer documento apenas através de DILIGÊNCIA!

23/06/2022 - 18:05:20 Pregoeiro O processo está na fase de NEGOCIAÇÃO!

23/06/2022 - 18:34:45 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

23/06/2022 - 19:22:07 Pregoeiro Boa noite a sessão ficará suspensa, e retornará em 27/06/2022 as 14:00 horas

27/06/2022 - 14:14:59 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, informamos que estávamos sem acesso a plataforma por conta do provedor de
internet, entá fora do ar.

27/06/2022 - 14:15:59 Pregoeiro Vamos aguardar que a internet retorne em seu estágio normal para darmos prosseguimento ao certame.

27/06/2022 - 15:54:46 Pregoeiro senhores licitantes, por conta da internt não está funcionado corretamente, o processo ficará suspenso e
retornará em 28/06/2022 as 15:00

28/06/2022 - 15:02:53 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

28/06/2022 - 15:13:53 Pregoeiro Senhores LICITANTES de acordo como pede o item 7.2 deste edital, este pregoeiro solicita a proposta
READEQUADA.

28/06/2022 - 15:24:14 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 28/06/2022.

28/06/2022 - 15:24:14 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2 do edital, este pregoeiro solicita a proposta readequada.

28/06/2022 - 15:29:49 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

28/06/2022 - 15:29:49 Sistema Motivo: Houve um equívoco quando foi solicitado a proposta readequada

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado no processo.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema Motivo: Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no sítio eletrônico do compras públicas, os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, juntamente com a
planilha de composição de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal, irpj, csll, pis,
cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública. OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 8,50.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 4,25.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 19,50.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante U F AGUIAR EIRELI com lance de R$ 9,00.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:39:07 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 19,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado no processo.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema Motivo: Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no sítio eletrônico do compras públicas, os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, juntamente com a
planilha de composição de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal, irpj, csll, pis,
cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública. OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 17,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,74.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 14,62.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 0,63.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 0,55.
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28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 6,65.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 2,23.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 12,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 3,95.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 5,45.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 12,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 2,90.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 10,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante L M P DE SOUZA EIRELI com lance de R$ 21,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0075 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 25,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 82,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 43,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 48,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 24,90.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 1,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 1,50.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.
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28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 2,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 2,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 2,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 2,00.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O fornecedor U F AGUIAR EIRELI foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

28/06/2022 - 15:44:02 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 6,30.

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema O fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema Motivo: Diante exposto no item 5.1.Após a divulgação do edital no sítio eletrônico do compras públicas, os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, juntamente com a
planilha de composição de custos unitário, contendo: valores de compra, frete, tributo federal, irpj, csll, pis,
cofins, custo total c/ encargos, valor unitário e total, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública. OCORRE QUE A LICITANTE NÁO APRESENTOU

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema O fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 230,00.

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema O fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0057 pelo
pregoeiro.

28/06/2022 - 15:46:59 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 130,00.

28/06/2022 - 16:29:16 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 29/06/2022 as 10:30.

29/06/2022 - 10:50:31 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

29/06/2022 - 11:02:52 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:01 do dia 29/06/2022.

29/06/2022 - 11:02:52 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

29/06/2022 - 11:04:31 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 29/06/2022.

29/06/2022 - 11:04:31 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

29/06/2022 - 11:05:08 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 29/06/2022.

29/06/2022 - 11:05:08 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

29/06/2022 - 11:05:48 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 29/06/2022.

29/06/2022 - 11:05:48 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

29/06/2022 - 11:09:36 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0069. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 29/06/2022.

29/06/2022 - 11:09:36 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

29/06/2022 - 11:22:34 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

29/06/2022 - 11:40:23 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

29/06/2022 - 11:47:42 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

29/06/2022 - 11:52:27 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

29/06/2022 - 14:08:05 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:08:05 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:08:05 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 2,07.

29/06/2022 - 14:08:50 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0040 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:08:50 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:08:50 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante L M P DE SOUZA EIRELI com lance de R$ 1,00.

29/06/2022 - 14:09:05 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0044 pelo
pregoeiro.
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29/06/2022 - 14:09:05 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:05 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA com
lance de R$ 5,50.

29/06/2022 - 14:09:27 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0063 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:09:27 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:27 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 5,50.

29/06/2022 - 14:09:39 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0064 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:09:39 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:39 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 12,50.

29/06/2022 - 14:09:57 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0097 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:09:57 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:09:57 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 12,00.

29/06/2022 - 14:10:12 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0098 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:10:12 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:12 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 12,00.

29/06/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:10:26 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:26 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 32,00.

29/06/2022 - 14:10:42 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0100 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:10:42 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:42 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 34,00.

29/06/2022 - 14:10:56 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0101 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:10:56 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:10:56 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 45,00.

29/06/2022 - 14:11:09 Sistema O fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0102 pelo
pregoeiro.

29/06/2022 - 14:11:09 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta
readequada, sendo assim desclassificada neste item.

29/06/2022 - 14:11:09 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 50,00.

29/06/2022 - 16:45:33 Pregoeiro Senhores licitantes, mediante uma licitante ser desclassificadas em alguns itens e a fase seguinte requer no
mínimo 02(duas) para apresentação de documentação e o Horário ultrapassará o comercial. Este pregoeiro
informa que o processo ficará suspenso e retornará em 30/06/2022 as 08:30

30/06/2022 - 08:40:28 Pregoeiro Bom dia senhores LICITANTES

30/06/2022 - 09:29:48 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 09:29:48 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 09:30:13 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 09:30:13 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 09:31:20 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 30/06/2022.
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30/06/2022 - 09:31:20 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 09:31:48 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 09:31:48 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 09:34:19 Sistema A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 09:41:34 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 10:37:28 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 13:52:05 Pregoeiro senhores licitantes, informo-lhes que ao ser solicitada proposta readequada. Foi solicitada equivocadamente
para licitante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI, uma vez que a mesma já tinha anexado em 29/06/2022
11:52:27 e não recebeu mais itens após a desclassificação de uns itens da empresa MS DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Diante exposto, o processo segue normal.

30/06/2022 - 14:19:28 Sistema Desempate realizado para o item 0075 tem como vencedor o fornecedor 35.946.280/0001-00

30/06/2022 - 14:19:28 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 35.946.280/0001-00, 26.581.445/0001-04,
20.096.989/0001-96, 29.584.988/0001-65

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado no processo.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema Motivo: A Empresa não atendeu o item 9.2.2, Inciso II (Prova de inscrição no cadastro de contribuinte
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual); no documento apresentado consta a informação
que a empresa está apta apenas para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, CNAE incompatível com o objeto desta licitação; Desatendeu o solicitado no item 9.2.3, inciso II –
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei; Em análise ao balanço apresentado pela licitante, observamos que a mesma foi constituída no
ano de 2020, porém apresentou o balanço ano 2021, com o registro do Livro diário nº 01, estando em
desacordo com a Resolução CFC nº 1.374/2011 e com a IN n.º 11/2013 do DREI: Art. 4º, `PAR` 2º. Onde diz
que as demonstrações contábeis... (CONTINUA)

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema (CONT. 1) devem ser elaboradas independentemente de haver movimentação ou não, devendo ainda o Livro
Diário ser registrado no órgão competente.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 19,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 19,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 25,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0004
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 38,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 24,18.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 38,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0007
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 49,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0008
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 3,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0009
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 3,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 3,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0011
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 3,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0012
pelo pregoeiro.
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30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 38,66.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0013
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 5,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0014
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 120,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0018
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 80,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0019
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 89,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0020
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 59,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0021
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 32,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0022
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 0,95.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0023
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0023 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0024
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 15,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0025
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 2,28.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0028
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 92,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0029
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 94,14.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0030
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 145,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0031
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 145,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0032
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 17,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0033
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0035
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 22,94.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0036
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 18,98.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0037
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 17,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0038
pelo pregoeiro.
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30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 1,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0039
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 49,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0041
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 0,83.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0042
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 48,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0043
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 9,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0044
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 6,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0046
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 26,91.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0047
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 3,70.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0048
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 5,13.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0049
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 11,60.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0050
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 0,93.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0051
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 7,57.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0052
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 13,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0061
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 2,20.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0065
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 22,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0068
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante L M P DE SOUZA EIRELI com lance de R$ 39,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0071
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 1,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0072
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 20,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0075
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI com lance de R$ 0,87.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0076
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0076 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0077
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0077 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0079
pelo pregoeiro.
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30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 28,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0080
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 75,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0081
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante MS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance
de R$ 245,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0082
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0083
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0084
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0085
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0086
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0087
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0088
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0089
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 240,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0092
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 9,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0093
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 15,00.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0095
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 3,30.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0103
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 19,50.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA foi inabilitado para o item 0104
pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 14:19:50 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante T. V. BATISTA com lance de R$ 12,50.

30/06/2022 - 16:18:28 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 16:18:28 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

30/06/2022 - 16:19:12 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 16:19:12 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

30/06/2022 - 16:19:49 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 16:19:49 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 16:20:33 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:20 do dia 30/06/2022.

30/06/2022 - 16:20:33 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

30/06/2022 - 16:22:36 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 16:26:33 Sistema A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 16:27:27 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 16:53:32 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 18:30:53 Pregoeiro Senhores licitantes, o processo ficará em 05/07/2021 as 10:00
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05/07/2022 - 16:01:03 Pregoeiro Senhores licitantes esta comissão pede desculpas por não reabrir o certame na hora marcada, diante
exposto o processo continuará suspenso e retornará em 06/07/2022 as 8:30

06/07/2022 - 08:33:20 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:04:45 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.
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06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:15 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.
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06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:50 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T. V. BATISTA.

06/07/2022 - 09:05:56 Sistema Desempate realizado para o item 0023 tem como vencedor o fornecedor 26.581.445/0001-04

06/07/2022 - 09:05:56 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 26.581.445/0001-04, *35.946.280/0001-00,
20.096.989/0001-96

06/07/2022 - 09:05:56 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

06/07/2022 - 09:06:12 Sistema Desempate realizado para o item 0076 tem como vencedor o fornecedor 26.581.445/0001-04

06/07/2022 - 09:06:12 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 26.581.445/0001-04, 29.584.988/0001-65,
*35.946.280/0001-00, 20.096.989/0001-96

06/07/2022 - 09:06:12 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

06/07/2022 - 09:06:32 Sistema Desempate realizado para o item 0077 tem como vencedor o fornecedor 20.096.989/0001-96

06/07/2022 - 09:06:32 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *35.946.280/0001-00, 20.096.989/0001-96,
26.581.445/0001-04, 29.584.988/0001-65

06/07/2022 - 09:06:32 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

06/07/2022 - 09:27:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 06/07/2022.

06/07/2022 - 09:27:58 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

06/07/2022 - 09:28:17 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0077. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 06/07/2022.

06/07/2022 - 09:28:17 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação

06/07/2022 - 09:43:38 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

06/07/2022 - 09:46:47 Sistema A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.

06/07/2022 - 09:53:25 Sistema A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.

06/07/2022 - 12:15:21 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 12:15:21 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI.

06/07/2022 - 12:15:34 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MS DOS SANTOS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.

06/07/2022 - 12:19:08 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI.

06/07/2022 - 12:19:08 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI.

06/07/2022 - 12:19:08 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L M P DE SOUZA EIRELI.

06/07/2022 - 12:29:17 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/07/2022 às 12:49.

06/07/2022 - 12:40:46 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

06/07/2022 - 12:42:30 Sistema O fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0002.

06/07/2022 - 14:01:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/07/2022 - 14:01:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso, contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou no processo, sendo
que a licitação e tributada por ICMS, por tanto não cabe inabilitação por não haver na inscrição municipal a
atividade do objeto, e sim na inscrição estadual, também não há embasamento legal com relação o
argumento do número de ordem do livro diário ter que ser o número 02, pois não fizemos o balanço de
abertura, só fizemos o balanço do exercício seguinte, por tanto está correto nosso balanço. SOLICITO A
NOSSA VOLTA AO PROCESSO, ou a INABILITAÇÃO das empresas abaixo, pelos motivos seguintes: M S
DOS SANTOS: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios parcial, não apresentou os
cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e Recuperação Judicial. Também seguindo o
mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas foi constituída em 16.04.2014 como ME, logo segundo
critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 08... (CONTINUA)

06/07/2022 - 14:01:14 Sistema (CONT. 1) e não 07 como apresentado. T.V BATISTA, pois a mesma apresentou a certidão indicativa de
cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e
Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas
desenquadrou de MEI em 31.01.2019, logo segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 03
e não 02 como apresentado. THIAGO ANDREI B. DA SILVA: pois a mesma apresentou a certidão indicativa
de cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e
Recuperação Judicial. Também não apresentou ESPECIFICA DE QUADRO SOCIETÁRIO. LMP. Também
seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas foi REENQUADRADADA como ME em
11.10.2012, logo segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 09 e não 04 como
apresentado.

06/07/2022 - 14:01:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

06/07/2022 - 14:01:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso, para todos os itens contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou
no processo, sendo que a licitação e tributada por ICMS, por tanto não cabe inabilitação por não haver na
inscrição municipal a atividade do objeto, e sim na inscrição estadual, também não há embasamento legal
com relação o argumento do número de ordem do livro diário ter que ser o número 02, pois não fizemos o
balanço de abertura, só fizemos o balanço do exercício seguinte, por tanto está correto nosso balanço.
SOLICITO A NOSSA VOLTA AO PROCESSO, ou a INABILITAÇÃO das empresas abaixo, pelos motivos
seguintes: M S DOS SANTOS: pois a mesma apresentou a certidão indicativa de cartórios parcial, não
apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e concordata e Recuperação Judicial.
Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas foi constituída em 16.04.2014
como ME, logo segundo critério desse pregoeiro, o livro... (CONTINUA)
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06/07/2022 - 14:01:31 Sistema (CONT. 1) deveria ser o número 08 e não 07 como apresentado. T.V BATISTA, pois a mesma apresentou a
certidão indicativa de cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e
concordata e Recuperação Judicial. Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a
empresas desenquadrou de MEI em 31.01.2019, logo segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o
número 03 e não 02 como apresentado. THIAGO ANDREI B. DA SILVA: pois a mesma apresentou a
certidão indicativa de cartórios parcial, não apresentou os cartórios responsáveis por emissão de Falência e
concordata e Recuperação Judicial. Também não apresentou ESPECIFICA DE QUADRO SOCIETÁRIO.
LMP. Também seguindo o mesmo critério usado para nos inabilitar, a empresas foi REENQUADRADADA
como ME em 11.10.2012, logo segundo critério desse pregoeiro, o livro deveria ser o número 09 e não 04
como apresentado.

06/07/2022 - 14:02:11 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 11/07/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 18/07/2022 às 18:00.

19/07/2022 - 18:08:22 Pregoeiro Senhores licitantes, tendo em consideração que a empresa N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP/SS no dia 06/07/2022 às 14:01:31, intencionou recurso, onde foi concedido o
prazo sendo esse prazo extinto em 11/07/2022 às 18:00 e não sendo registrado nenhum documento
anexado via plataforma pela empresa mencionada, essa comissão resolve dá continuidade no processo
mantendo a decisão tomada na sessão do dia 06/07/2022 às 12:19:08.

19/07/2022 - 18:08:40 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 170 de 172

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

19/07/2022 - 18:08:49 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0001 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0002 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0003 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0004 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0005 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0006 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0007 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0008 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0009 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0010 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0011 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0012 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0013 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0014 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0015 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0016 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0017 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0018 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0019 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0020 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0021 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0022 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0023 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0024 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0025 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0026 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0027 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0028 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0029 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0030 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0031 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0032 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0033 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0034 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0035 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0036 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0037 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0038 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0039 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0040 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0041 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0042 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0043 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0044 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0045 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0046 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0047 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0048 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0049 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0050 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0051 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0052 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0053 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0054 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 14:23:45.
Código verificador: 348A3F

Página 171 de 172

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0055 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0056 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0057 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0058 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0059 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0060 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0061 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0062 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0063 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0064 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0065 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0066 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0067 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.

26/07/2022 - 19:19:51 Sistema O Item 0068 foi homologado por WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR.
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